
 

DalmoseGruppen – Dalmose en by på sporet…  
Dalmose-by.dk – følg os på facebook.com/dalmosegruppen 
 

 
1 

 

 

 

Att:  

Forebyggelse- og seniorudvalget samt 

budgetogplanlaegning@slagelse.dk                      18. august 2018 

 

 

Høringssvar på budget 2019-2022 

DalmoseGruppen har gennemlæst budgetmaterialerne til første høringsrunde vedr 
budget 2019-2022. I DalmoseGruppen arbejder vi med at udvikle landdistriktet vi bor i, 
skabe aktiviteter for borgerne som øger sammenholdet og som skaber relationer. Vi gør 
hvad vi kan for at tiltrække nye borgere og øge bosætningen i området. Det lykkes vi 
rigtig godt med i Dalmose. Vi kan derfor fx heller ikke acceptere en nedlukning af 
Atkærcentret og har følgende kommentarer. 

For 2 år siden overvejede man at lave personalereduktioner på Atkærcentret. I den 
forbindelse understregede vi vigtigheden af Atkærcentret i lokalsamfundet. Vi skrev også 
om konsekvenserne ved at svinge sparekniven her, hvoraf vi kan læse at forfatterne til 
råderumskataloget i denne omgang har beskrevet nogle af disse konsekvenser. 

Atkærcentret med personale og frivillige er rigtig gode til gennem aktiviteter at skabe 
gode relationer mellem centrets brugere og lokalsamfundet. Det er til gavn for alle 
parter og en stor værdi for lokalsamfundet. Således bruger fx Atkærcentret og skolen, 
daginstitutionen og dagplejen flittigt hinanden, hvor børn, unge og ældre mødes i 
forskellige sammenhænge. Det skaber glæde hos de ældre og er med til at forebygge 
ensomhed fordi nye relationer skabes.  

I DalmoseGruppen har vi over de seneste år arbejdet med at finde ud af hvorledes vi kan 
styrke og udvikle brugen af Atkærcentret. Desværre har vi flere gange mødt en 
kommunal mur og langsommelighed, som forsinker projekterne. I råderumskataloget 
beskriver man huslejetab på 10 boliger på Atkærcentret.  

Med til den historie hører at lejlighederne er beliggende på 1. sal og derfor fravælges 
som ældreboliger. På initiativ fra Brugerrådet omkring Atkærcentret startede 
DalmoseGruppen for 2 år siden med at undersøge mulighederne for at bruge disse 
lejligheder til vandrehjem i forbindelse med fodsporet samt til gavn for fx den lokale 
idrætsforening når DGI instruktører skal overnatte i forbindelse med events og 
arrangementer i hallen.  
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Dermed kunne vi skabe både indtægter til lejlighederne og derved gøre økonomien i 
hele huset bedre. Samtidigt ville vi fremme turismen langs fodsporet og afhjælpe den 
lokale efterspørgsel for overnatningsmuligheder i forbindelse med arrangementer.   

Lang historie kort er, at lovgivningen omkring ændret brug af ældreboliger, samt det 
faktum at byrådet ikke havde udpeget en bestyrelse i institutionen har gjort at vi først 
nu 2 år senere kan arbejde videre med den del. Det gør vi gerne til gavn for både 
lokalsamfundet og kommunen, men projektet vil ikke holde hvis resten af centret lukkes 
ned! 

Ligeledes har vi i 2017 fremsendt planer til kommunen for hvordan vi på frivillig vis 
kunne skabe endnu større aktivitetsniveau omkring Atkærcentret i form af nyttehave og 
sansehave på en tom kommunal grund mellem skolen og Atkærcentret. Projektet skal 
binde brugere af Atkærcentret endnu tættere på skolen og nyttehaven skal understøtte 
”fra jord til bord” undervisning samt bruges i Natur og Teknik-faget. Det er nu 15 
måneder siden vi spurgte om lov til at bruge den tomme grund og har stadig ikke fået 
svar! 

Frivilligheden blomstrer i Dalmose, men når der år efter år skal spares og politikere og 
embedsfolk i kommunen gang på gang peger på yderområderne i kommunen og ikke vil 
spille med når vi tænker udvikling, så daler motivationen for at igangsætte projekter 
som ovennævnte! 

Som konsekvenser ved en lukning af Atkærcentret nævnes at det bliver endnu mindre 
attraktivt at for ældre at bo i boligerne omkring Atkærcentret. Man glemmer at nævne 
at det jo bliver mindre attraktivt generelt at bo i lokalområdet, hvis man ikke vil 
prioritere et lokalt aktivitetscenter. 

Vi synes at I som politikere bør tænke over dette. I skal skabe en bedre balance mellem 
de større byer i kommunen og landområderne! Det gør I ikke ved at lukke et lokalt 
aktivitetscenter, fordi det på papiret er en let beslutning! 

Det gør I ved at prioritere os der bor herude og så i øvrigt tager imod den udstrakte hånd 
vi giver når vi frivilligt kaster os ud i projekter som styrker og udvikler området. Vi håber 
at I lytter til vores stemme og finder besparelserne andre steder. 

 

Med venlig hilsen 

DalmoseGruppen 

Jens Brandbyge Jørgensen (formand) 

Ørnevej 26 
4261 Dalmose 

M: 24625534 
E:  jens.brandbyge.j@gmail.com  

 


