
Til Roskilde Kommune: 
Vindinge Lokalråds input til foranalyse til helhedsplan for 
Vindinge, marts 2022 
 
Vindinge Lokalråd takker for muligheden for at give input til udkast til foranalyse til 
Helhedsplan for Vindinge. Lokalrådet har haft lejlighed til at drøfte helhedsplanen på sit 
møde den 9. marts og medlemsforeningerne har efterfølgende haft et par dage til at give 
yderligere input. 
 
Samtidig beklager lokalrådet den korte frist for input til udkastet, som vi opfordrer til bliver 
bedre i de kommende processer for involvering af byens borgere i arbejdet med 
helhedsplan. 
 
Vindinge Lokalråds input er delt i en række bemærkninger af generel karakter vedr. fejl og 
mangler i foranalysen samt en række konkrete, faktuelle bemærkninger: 
 
Bemærkninger af generel karakter: 
 
1) Overbelastning af elnet og drikkevandsforsyning mangler i foranalysen, mens kloakforhold 
er velbeskrevet (delkonklusion 5) 
à Elforsyning og drikkevandsforsyning er ikke kommunalt drevet, men drevet af private 
forsyningsselskaber. Der er tilføjet en sætning i foranalysen på side 43 om den udtrykte 
bekymring og det vi ved for nuværende. Derfra må det være op til den videre proces at 
afklare, hvorvidt det er et emne til helhedsplanen.  
 
2) Det er misvisende, at Vindinge er “omkranset af Hedeland” (delkonklusion 1). Vindinge er 
derimod omkranset af aktive og færdiggravede/trafikerede grusgrave, som er til gene for 
Vindinges borgere - og kommunens politiske tilkendegivelser over for regionen væsentlig 
betydning for hensynet til Vindinges borgere i den forbindelse med grusgravningen. 
Grusgravene ligger i og udenfor Hedelands interesseområde, og de vil forhåbentlig blive 
efterbehandlet med høje landskabskvaliteter og let tilgængelige for Vindinges borgere og 
andre interesserede. 
à Teksten i delkonklusionen er tilrettet, så den tydeligt skriver, at det skal blive til gode 
landskaber i fremtiden, men at det i dag er belastende for Vindinge borgerne. Teksten på side 
10-11 indfanger fortsat fint problematikken særligt i afsnittet ”Grusgrave udfordrer landsbyen”.  
 
3) Det er endvidere underbelyst (delkonklusion 1), at Vindinge landskabsmæssigt ligger tæt 
på de nuværende og planlagte erhvervsområder nord og syd for Øster Hedevej og Vester 
Hedevej, samt konsekvenserne heraf. Udviklingen af nye erhvervsområder reducerer 
landskabsværdierne i Roskildes grønne ring og omkring Vindinge. Ligeledes er de 
nuværende erhvervsområder (Solum mv.) til gene i form af lugt og støj, og man kan frygte at 
udvidelse af erhvervsområderne vil forøge dette. 
à Der er tilføjet et afsnit om St. Hede på side 11. Det vil være op til arbejdet med 
helhedsplanen at forholde sig til det yderligere.  
 



4) Vindinge Lokalråd er enig i at byen mangler aktiviteter og faciliteter for teenagere 
(delkonklusion 4). Lokalrådet bemærker endvidere, at de unges ønsker og behov desværre 
er underbelyst og ikke er indsamlet i analysefasen. 
à Rimelig pointe omkring indsamling af unges ønsker og behov. Det vil være væsentligt at 
have det for øje i arbejde med helhedsplanen og måske også noget Vindinge Lokalråd kan 
være med til at løfte/løse i den videre inddragelse. Lad os drøfte dette nærmere. .  
 
5) Det fremgår af delkonklusion 4, at “frivilligheden er udfordret i de yngre generationer”. Det 
er uklart hvad der menes med de yngre generationer, og delkonklusionen er ikke 
underbygget i det pågældende afsnit. Lokalrådet finder den negative formulering omkring 
borgernes lokale engagement uheldig, særligt hvis den ikke kan dokumenteres. Det er 
Lokalrådets indtryk, at borgerne i Vindinge helt generelt er meget engageret i byens ve og 
vel - og det bliver byen også tit rost for, når der møder mange borgere op til borgermøder 
mv.  
à Enig. Formuleringen er ændret til et ønske om at fastholde det høje frivillige engagement.  
 
6) Det fremgår af delkonklusion 3, at “Hurtig udbygning har (...) udløst øget fokus på tryg 
skolevej og sikkert trafiksystem for bløde trafikanter”. Formuleringen “øget fokus” er uklar, da 
det ikke fremgår hvem der har øget fokus - er det politikerne, skolen, borgerne eller hvem? 
Vindinge lokalråd foreslår derfor, at “øget fokus” ændres til “øget behov”. 
à Formulering er rettet.  
 
7) Mangel på billige seniorboliger savnes i delkonklusion 2 og er underbelyst i det 
pågældende afsnit. 
à Der er tilføjet lidt herom i afsnittet om boliger på side 22. Det vil særligt være op til 
Helhedsplanen at pege på potentialet/ønsket.  
 
Konkrete, faktuelle bemærkninger: 

● Vindinge Rideklub er ikke en del af VIF men en selvstændig forening 
è Rettet  

● Spejderforening mangler i oplistning af aktive foreninger 
è Rettet  

● Fravær af læge, udvalgsvarebutikker og restauranter i Vindinge er underbelyst i 
foranalysen 

è Det vil være op til helhedsplanen at pege på ønsket om at tiltrække 
funktioner som disse. Dette skal i øvrigt balanceres med kommune- og 
erhvervsplanlægning i Roskilde Kommune. På side 39 er der tilføjet en 
sætning om, at der ikke findes sådan et udvalg i dag.  

● Tilføj gerne køretid til Greve/Hundige med 600S, ligesom køretiden til Roskilde St. 
Fremgår 

è Tilføjet  
● Det fremstår som om den nye cykelsti mod Vestre Hedevej har overtaget alt 

nord/øst-gående cykling fra Østre Vindingevej, men det er ikke tilfældet. Tilføj gerne 
således gerne, at Østre Vindingevej, som ikke er en sikker cykelvej, også bliver brugt 
af cykler, da dette er underbelyst. Den nye cykelsti er ikke den nærmeste og 
foretrukne cykelvej til Hedehusene/København for alle i Vindinge. 

è Der er tilføjet en formulering herom på side 28.  
● Afsnit om “Købmanden” stopper uden afslutning - hvad mangler der? 



à Rettet  
● “Borgeraktier” ændres til “anparter” 

à Rettet  
● “Borgerne i Vindinge er for en del år siden gået sammen for at bevare sin købmand 

ved at give ham nye lokaler”: Det er 2½ år siden. 
à Rettet  

● Når/hvis købmanden flytter ind på trekanten vil den sydlige spids af trekanten være 
uudnyttet og kan bruges til fx biodiversitet eller regnvand/vådområde. 

è Tilføjet 
 
Mvh Mona Christensen (koordinator), 
På vegne af Vindinge Lokalråd 
 
 
 


