Hjertelig velkommen til denne debataften.
I de snart 50 år jeg har kendt til Skamstrup, har vi ønsket en cykelsti til Mørkøv og i de
senere år har der været et stort behov for en effektiv trafikregulering i Skamstrup!!!
Spørgsmålet er:? Skal vi lade være med at færdes på vejen og i byen – eller skal der lig
på bordet?
Et andet behov var en forbedret internetforbindelse. Ved egen hjælp og på kommercielle
vilkår lykkedes det i 2018 at få bredbånd til Skamstrup. Det skete på de aftalte betingelser
og til den aftalte tid.
Det er et eksempel på et initiativ der gavner den enkelte såvel som fællesskabet i byen.
Vi: Det er Lars Arleth, Michael Lysgaard, Casper Larsen og undertegnede Vi har sammen
med vores partnere forberedt denne aften.
Formålet med aftenen er, at vi gerne vil dele med jer nogle muligheder og visioner for en
videre udvikling af vores område. Vi vil gerne hente inspiration fra jer til denne videre
udvikling.
Vi mener, at der er mange flere muligheder for noget vi kan gøre for den enkelte beboer
såvel som for fællesskabet og sammenholdet. Sådanne muligheder har til formål at sikre
fortsat gode levebetingelser for alle, sikre bosætning af yngre erhvervsaktive unge samt
mulighed for at ældre kan blive boende i området.
Vi startede vores arbejde efter vælgermødet i oktober 2017 hvor temaet var
landdistriktsudvikling.
Fordi: Centraliseringen fra 2007 til dato har medført større afstand til offentlige
myndigheder og instanser. Derfor er det i højere grad end tidligere os selv der må tage
initiativ til forbedrede lokale forhold.
Og fordi:
Holbæk Kommune stadig er en slags landkommune (mellemkommune)
Når vi taler Landdistriktsudvikling taler vi om området fra Åmose Å til Skovvejen. Det er
stort set det samme område, der landskabsmæssigt betegnes som ”Karakterområdet
Skamstrup”
Det område vi taler om betragtes af Holbæk Kommune som et af de mest
landskabsmæssige attraktive områder i kommunen.
Vi har nogle udmærkede, men begrænsede landbrugsmuligheder. Men landskabet giver
også mulighed for ganske meget mere til oplevelses- turist- og naturmæssige aktiviteter.

I virkeligheden er vi særdeles privilegerede, ved at bo i et område med så mange
naturværdier.
Lars vil give et godt bud på nogle af de muligheder i sin præsentation.
Som nævnt er hovedformålet med vores indledende arbejde med muligheder og visioner:

1. At forbedre leveforhold for alle i området:
2. At tilbyde så attraktive forhold, så unge familier vil holde området i live også
fremover.
3. At udnytte det potentiale, der er for erhvervsudvikling i området.

4. At sikre en stigende grad af selvforvaltning og selvforsyning i og udenfor
Skamstrup.
Michael vil præsentere noget af det der skal til for at gå i retning af de fire muligheder.
Det vi med andre ord er i færd med er at organisere og bruge er:

1. De menneskelige ressourcer vi har i området til:
2. At udvide og udnytte de fysiske ressourcer, med henblik på.
3. At få mere gang i de erhvervsmæssige og økonomiske ressourcer og potentialer.

Alt det vi har præsenteret kræver et partnerskab med Holbæk Kommune.
Casper vil kort beskrive hvad vi forventer af – og har mulighed for at modtage fra Holbæk
Kommune og hvad vi kan tilbyde Kommunen.
Hvis I om et par timer mener det er værd at gå videre i det spor vi har lagt vil vi udarbejde
et mere detaljeret projekt, der vil omfatte:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prioriterede aktiviteter
Budget
Tidsplan
Organisation
Ansøgning af fonds/puljemidler
Ansøgning om diverse tilladelser og lokalplan

Alle fire præsentationer vil i en lidt mere detaljeret form blive lagt på Foreningen
Skamstrup og Omegns hjemmeside (www.skamstrup-fso.dk ) . Det vil give jeg mulighed
for i ro og mag at læse lidt flere detaljer. Med den korte tid her i aften har vi ikke ønsket at
trætte jer med for meget information, men hellere give mulighed for at høre jeres mening.
Vi håber derfor, at I vil bidrage til den videns- og idebank som Michael viste en model for. I
kan også give jeres ideer på vores facebookprofil (Skamstrup og omegns nyt) eller
personligt til en af os fire.
Jeg vil nu overlade ordet til Lars Qvist, der har tilbudt at styre aftenens debat. Lars vil få
hjælp fra Frederik, der vil styre mikrofonen så alle har mulighed for at deltage i debatten.
Tak for ordet.

