
Ringsted Kommune 
Rådhuset 
4100 Ringsted 

3. juni 2012 
Fremsendt via mail til ringsted@ringsted.dk  
cc. Formand for Kultur og Trivselsudvalget Henrik Hvidesten hehv@ringsted.dk 
og formand for Børne- og undervisningsudvalget Sadik Topcu sato@ringsted.dk 
 
 
Høringssvar vedrørende bogbusbetjeningen af landområderne 
 
Vigersted Lokalråd har drøftet forslaget om nedlæggelse af bogbusfunktionen i Ringsted Kommune 
og ønsker på den baggrund at afgive flg. høringssvar til brug for den videre politiske behandling af 
sagen i Ringsted Byråd. 
 
Vigersted Lokalråd ønsker at bogbusbetjeningen i landområderne skal fortsætte i uændret form. 
Dette begrunder vi dels i balancen mellemkommunale servicetilbud i Ringsted by og oplandet og i 
den borgergruppe som bogbussen primært betjener, børn, unge og ældre, der ikke nødvendigvis kan 
skaffe sig adgang til Ringsted Bibliotek.  
 
I Vigersted er der en større børnegruppe, der har Bogbussen som fast attraktion én gang om ugen. 
Man antage at bogbussen stimulerer børnenes læselyst og dermed læsefærdigheder og dermed også 
de generelle boglige kompetencer. Færdigheder og kompetencer der er fokus på i samfundet i dag. 
 
Såfremt det skulle komme på tale at foretage nedskæringer i bogbussen kan vi pege på en reduktion 
af betjeningen i sommerhalvåret, hvor vi ser det lokale behov som værende mindst. 
 
Skulle det endeligt komme på tale helt at nedlægge bogbusfunktionen – hvilket vi naturligvis vil 
fraråde på det kraftigste – støtter vi at der etableres ind- og udleveringssteder for bøger og andet i 
landområderne. 
 
Vi vil indstille at ind- og udleveringssteder etableres på de tilbageværende folkeskoler i 
landområderne, Nordrup Skole, Gyrstinge Skole, Søholmskolen/Jystrup og Vigersted Skole.  
 
Dette vil vi begrunde i, at en sådan koncentrering af kommunale servicetilbud vil være en naturlig 
fortsættelse af den politiske markering af i hvilke landsbyer og landområder man ser en vækst og 
udvikling og at man derved vil skabe en stærkere tilknytning for lokalområdernes borgere til 
skolerne. Borgernes færden på skolerne vil være til gavn for både dem og eleverne. 
 
Der må endvidere formodes at være en effektiviseringsgevinst, dels logistisk da vi formoder at der i 
forvejen er en trafik mellem Ringsted Bibliotek og skolebibliotekerne, og dels da der er kommunalt 
personale på skolerne til at varetage ind- og udleveringsopgaverne. 
 
Vi kan ikke udelukke, at det ikke kan være formålstjenligt også at etablere ind- og udleverings-
steder, der kan supplere de fire folkeskoler. 
 
Med venlig hilsen 
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