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SIDEN SIDST
Som der blev skrevet om i sidste udgave af Viskinge Folkeblad, har Beboerforeningen – med
hjælp fra Olav Rye Hintze – søgt om tilskud fra Landdistriktsmidlerne til nye vinduer samt
renovering af toiletter i Skolen.
Fra Olav har vi modtaget referat fra mødet ang. ansøgning om midler fra ”Lokalrådspuljen”. Vores
ansøgning blev afvist med ordlyden: ”Landdistriktsmidler giver ikke tilskud til renovering”, hvilket vi
må acceptere. Men vi forstår det ikke, idet nyinstallation af varmt vand på toilettet ikke er en
renovering, så vi mener faktisk vores ansøgning er inden for rammerne.
De øvrige medlemmer på mødet mener vi skal sidestilles med forsamlingshuse, hvilket vi ikke er,
og heller ikke bliver, efter min mening. Olav har dog ikke givet op. Han søger videre, med hjælp fra
Maria, som er Landdistriktskoordinator i Kalundborg Kommune.
Vi er meget taknemmelige for den hjælp Olav yder her. Så må vi se om det giver et positivt
resultat. Jeg håber vi har en afklaring til næste udgave af Viskinge Folkeblad.
Birthe

Fra Olav har jeg desuden modtaget disse oplysninger om Bane Danmarks planer for strækningen
Holbæk- Kalundborg.
Status på Baneprojektet Holbæk – Kalundborg
I skal være opmærksomme på, at den sidste høringsperiode for projektet er på trapperne. Her
fremlægger Banedanmark de endelige planer i 2. høring inden formel godkendelse og opstart af
arbejdet, dog med forbehold for indsigelser i 2. høring. Husk også, at der er afsat 1.3 milliard til
projektet, så der skal ikke søges om penge, og det gør hele projektet mere troværdigt for
gennemførsel i de oplyste terminer.
Banedanmark skriver om 2. Høring Holbæk Kalundborg elektrificering
Den anden offentlige høring er på ca. otte uger, og her er der igen mulighed for at komme med
kommentarer til projektet. Høringsperioden igangsættes med udsendelse af VVM-redegørelsen for
projektet. I løbet af perioden vil der blive afholdt borgermøder. Høringsperioden for den anden
høring forventes at ligge i første del af 2017.
Den foreløbige dato for færdiggørelse af elektrificering er år 2020 og det kan da godt være de får
ret. Jeg skriver foreløbige, fordi Banedanmark har oplyst de skal hæve 26 broer mellem Holbæk
og Kalundborg, for at få plads til køreledningen. År 2020 er også året for de nye elektriske tog
ankomst til Danmark.
Man kan læse, at Banedanmark bekræfter start af de elektriske tog i 2020 lige efter Station Øst i
Kalundborg er færdigbygget. Banedanmark skriver om Station Øst
Det forventes, at den nye station kan være færdig i 2018, umiddelbart før den planlagte
elektrificering af jernbanen forventes at starte op. Under status på projektet skriver Banedanmark
Kalundborg Øst Station forventes at kunne åbne i 2018 eller evt. 2019
Olav

ADVARSEL TIL HUNDE- OG KATTEEJERE
Fra en beboer i Viskinge har jeg modtaget følgende:
Der er fundet rottegift på fortovet på Hovedgaden i Viskinge, hvilket er meget uheldigt for vores katte og
hunde. En død kat har fået konstateret rottegift i sig. Husk at rottegift må ikke smides på offentlige veje,
men lægges i de dertil indrettede kasser som kan leveres ved henvendelse til Kalundborg Kommunes
rottebekæmpelse.
Birthe

FÆLLESSPISNING MED MER’
Husk næste fællesspisning fredag d. 21. april kl. 18.30 i Skolen.
Tilmelding til Birthe på 59263867 eller mobil 21200144 senest 15. april (på grund af påsken)
For medlemmer med pårørende, pris 70 kr. pr. person.
Kortspillerne har sidste spil 28. marts, hvor vi slutter sæsonen med smørrebrød og en lille en til
halsen. Vi mødes igen efter sommerferien. Dato for opstart kommer i bladet.
På grund af påske og udlejning af Skolen mødes ”nørklerne” ikke i april måned.
Bemærk Vedr. udlejning af Skolen: kontakt Silvia Stoltenberg, 30459381
VÆRD AT VIDE om Viskinge Beboerforening:
FORMAND: Birthe Larsen: 5926 3867 eller 2120 0144. NÆSTFORMAND: Afventer konstituering
KASSERER: Kirsten Saxtoft: 3027 3436. UDLEJNING AF ”SKOLEN”: Silvia Stoltenberg: 30459381.
Næste nummer af bladet udkommer ca. 1. MAJ 2017.
Redaktionelt stof (gratis) og annoncer skal være redaktionen i hænde senest den 25. april 2017. Hvis du vil
have et indlæg, en annonce eller andet med i avisen, kan du sende det til birthe@viskinge.dk eller ringe på
tlf. 59263867 / 21200144. En annonce koster 25 kr. pr. gang. En sponsorannonce koster 500 kr. pr. år.
Foræres-væk- og fremlysninger er gratis. - Tidligere numre mv.: Se www.viskinge.dk

TEAK- OG PALISANDERMØBLER KØBES!
Kommoder – syborde – sminkeborde – små borde – chatoller – bogreoler – spiseborde med
4-6 stole – sofaborde – små skabe – lave skænke – indskudsborde og andre småmøbler. –
Alle møbler skal være med ben.
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