Styregruppen for Landsbyforum Køge.
Høringssvar vedr. ”Budgetanalyse Kollektiv Trafik”

Landsbyforum Køge kommune, Styregruppen, er blevet bedt om et høringssvar vedr.
”Budgetanalyse Kollektiv Trafik”.

Vi vil først udtrykke glæde over, at vi er indtænkt som høringspart i Byrådets behandling af den
vigtige kollektive trafik. At en svarfrist på 17 dage så har været en udfordring sammenholdt
med den måde, som Landsbyforums Styregruppe er organiseret på er en anden sag. Det har
derfor ikke været muligt, at have emnet til egentlig behandling på et styregruppemøde, men
borgerrepræsentanterne har via mailkorrespondance formuleret dette svar.
Landsbyforum Køge er etableret som en del af Køge Byråds vedtagne Landdistrikspolitik fra
August 2016. Det er derfor naturligt, at en del af vor referenceramme bunder i Byrådets
vedtagne politik. Landdistrikspolitiken omtaler flere steder Køge kommune som attraktiv for
tilflyttere med gode muligheder for transport/kollektiv transport. Nedenfor er refereret 3 af
disse passager.
Landdistriktspolitiken side 5:
Køge Kommunens landsbyer er i overvejende grad er bo-landsbyer. Landsbymiljøet er med til at sikre en
stor variation i kommunens boligudbud. Netop variationen i boligmassen gør Køge kommune unik og
attraktiv for tilflyttere, som ønsker at bosætte sig på landet, nær skov og strand – med gode muligheder
for transport til hele hovedstadsområdet.
Landdistriktspolitken side 7:
Byrådet vil arbejde for: • Fremme udviklingen i landsbyerne. • Styrkelse af fællesskab og fælles
faciliteter. • Muligheder for nye boliger. • Gode rammer for familieliv. • Udstykning af store
byggegrunde, hvor dette er hensigtsmæssigt.
Landdistriktspolitiken side 9:
Byrådet vil arbejde for: • Åbenhed over for nye muligheder og løsninger vedr. infrastruktur og service i
landdistrikterne. • Bedst mulig busbetjening eller anden kollektiv transport i landdistrikterne. •
Forbedring af vejforhold, trafiksikkerhed og stiforbindelser. • Fremme god mobiltelefondækning i hele
kommunen. • Fremme god fiberbredbånd-dækning i hele kommunen.

Det burde næsten være overflødigt at påpege, at evt forringelser i mulighederne for kollektiv transport i
Landdistrikterne vil være i modstrid med den vedtagne politik.
Landsbyforum afholder d. 4. juni sit halvårlige dialogmøde, hvor overskriften denne gang er:
Fra ord til handling.
Det virker som om, at det også her har en større relevans end forudset.
På vegne af Landsbyforums styregruppe
Jesper Nielsen, formand for styregruppen.

