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Høringssvar vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune
I har ramt os på nerven. Det her handler ikke alene om en skole til vores børn. At ændre på Trællerupskolen
i det omfang, der er lagt frem, vil have betydning for hele vores by og nærmiljø.
Hvad er vigtigt for borgerne i Herslev og omegn:
Tryghed for vores børn og nærmiljøet
Et godt nærmiljø hvor skole, venner og fritid er inden for overskuelig rækkevidde, således at der er frihed til
at være barn og ung, og man ikke er afhængig af at skulle køres eller vente på bussen, hver gang man skal
med venner hjem og lege, til fritidsinteresser eller i skole. Med så langt til skole vil børn og unge i høj grad
blive fasthold i den afhængighed i langt flere år, end det er tilfældet i dag, da det med den lange vej (og
rutens beskaffenhed) ikke vil være muligt, før helt op i de højeste klassetrin at cykle i skole.
At afstanden til udfoldelsesmuligheder ikke øges yderligere
Vi har langt til alt i forvejen – langt til indkøb, langt til biografen, langt til svømmehallen, langt til
fritidsaktiviteter og nu også risiko for at få langt til skole. Relationen og nærmiljøet er på spil. Der er ikke tid
til at skabe lokale relationer, når man er afsted i skole hele dagen. I et miljø som vores er der behov for
lokalt engagement og opbakning for at landsbyen, ikke blot skal ende som en samling huser. Hvis byens
børn sendes ti km væk for at gå i skole, forventes en stor del af det lokale engagement at forsvinde, til
fordel for aktiviteter og inddragelse på skolen, og hvad sker der så med vores nærmiljø?
At området bevare sin attraktivitet
Med kun en "halv" skole i nærområdet og udsigt til ti km til en hel skole, er der stor bekymring for, hvor
attraktivt vores område vil være for nye tilflyttere. Tendensen viser, at der er gang i lejlighedssalget i
København, hvilket forventeligt vil smitte af på Lejre kommune, når familier, som hidtil, igen begynder at
søge ud af byen. Men hvem vil flytte til et område med et "halvt" skoletilbud, når der i forvejen er lang til
alt andet. Naturen og friluftsmulighederne er store i vores område og det sætter vi meget stor pris på, men
det kan desværre ikke bære det alene, når hverdagen skal hænge sammen. Vores område ligger tættest på
København og Roskilde og dermed et attraktivt område for de mange tilflyttere, som kommunen er
afhængig af. Selvom vi vælger at bo på landet, for rigtig mange af os har valgt at bo her, så skal det ikke
være besværligt at bo på landet. Det undrer os, at kommunen ikke tør satse på at udvikle i et område som
dette, hvor de unikke omgivelser gør området attraktivt. Den helt store risiko er, at folk i denne del af Lejre
kommune vil blive orienteret yderligere mod Roskilde, som ligger i den retning, hvor mange alligevel
arbejder, således at vi ikke skal ud på omvejen over Allerslev.
At der er mulighed for at have fritidsinteresser, møde folk fra omegne og deltage i fælleskabet
Vi er bekymret for, at en ændring af Trællerupskolen, som den der er fremlagt, vil have påvirkning på alle
de aktiviteter, der finder sted omkring skolen. Gevninge idrætsforening er fuldstændig afhængig af det
lokale engagement. Med kun en halv skole i byen vil mange børn og voksne have deres faste gang i et andet
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område end Gevninge, hvilket med stor sandsynlighed vil betyde forringelser i de lokale sports og
fritidstilbud.
Derudover har vi i Herslev bekymring om, hvad der vil ske med aktiviteterne i vores kirke. Er det planen, at
konfirmationsforberedelserne fortsat skal finde sted i Herslev kirke og eleverne dermed skal transporteres
fra Alleslev til Herslev for at gå til konfirmationsforberedelse, eller skal der også afvikles, på lige fod med
skolen.
At der er fokus på udvikling frem for afvikling
Vi er stærkt forundret over, at Lejre Kommune ikke på dette område ser på udvikling frem for afvikling. I
stedet for at se på at reducere eller afvikle vores skole, opfodrer vi til, at der i stedet ses på muligheder for
udvikling; udvikle attraktiviteten af vores område ved at gøre det til et levende område, udvikling af
Gevninge by i de områder hvor udstykning stadig er mulig, udvikling af indkøbsmuligheder ved at tiltrække
fødevarebutikker, udvikling af fritidsinteresser ved at fasthold og bevare det lokale engagement, der er i
vores nærområde, udvikling af vores børn og unge ved at bevare hele vores skole og give dem mulighed for
at vokse op i et solidt og trygt miljø i deres nærområde.

Med venlig hilsen
Herslev Bylaug
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