LOKALRÅDENE FOR VEMMELEV, TÅRNBORG OG HEJNINGE-STILLINGE
Arbejdsudvalget for de østvendte ramper

Forslag modtaget med glæde
Tårnborg Grundejerforening og Lokalråd, Hejninge-Stillinge Lokalråd og Lokalrådet
for Vemmelev og Omegn hilser initiativet til at foreslå afsat 20 mio. kr. fra
Jordfonden til Østvendte Ramper ved afkørsel 41 (Tjæreby) og bedre tilog afkørselsforhold ved afkørsel 42 (Korsør) til Vestmotorvejen velkomment.
Mange års fokus har der specielt været på de Østvendte Ramper ved Tjæreby. Det
har været et stort ønske fra stort set alles side, at få etableret disse ramper i hele
det område de 3 lokalråd dækker.
I mere end 20 år har politikere, erhvervsvirksomheder, borgere og turister efterlyst
bedre tilgængelighed.
Indtil i dag har vi været mødt med økonomiske bortforklaringer, forklaringer om
vanskeligheder ved at udføre projektet sammen med togbanen samt manglende
politisk handlekraft. Mange forsøg på at råbe lokale, regionale og landsdækkende
politikere op, er hidtil endt for døve øren – sagen er ikke prioriteret!!!
”Vi forstår det ikke.”, lyder det samstemmende fra de 3 foreninger, men vi stiller os i
front for at hjælpe med at sætte processen i gang og få truffet den nødvendige
politiske beslutning.
Økonomiudvalget i Slagelse skal den 22. april 2013 behandle et forslag til at
øremærke penge fra Jordfonden til de 2 projekter. Vi ser ingen hindring for at
Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at kommunen straks forelægger planene for
Transportministeren. Henrik Dam Kristensen er ganske godt bekendt med opgaven
og kan straks sige god for projektet. Ellers kan han hente information fra sin
forgænger. Han kender vore ønsker fra tidligere henvendelser og har afsat
puljepenge til netop denne slags opgaver.
Såfremt Økonomiudvalget og Byrådet måtte have behov for hjælp til argumenterne
for de østvendte ramper, er de 3 lokalråd klar med bistand
Først og fremmest skal afdækkes hvorfor det er bydende nødvendigt med østvendte
ramper, både i forhold til de omkringboende borgere, herunder hører også
sommerhusfolket, turisterne og slet ikke at forglemme erhvervsvirksomhederne, der
strækker sig fra det lokale område hen over Svenstrup, Frølunde, Næsbystrand,
Kelstrup og til Kr. Stillinge.
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Endvidere må det antages at både Slagelse Erhvervsråd og Korsør Erhvervsforening
nærer et stort ønske om at bidrage med input til sagen. Det samme gælder
formentlig også for Slagelse kommunes erhvervsafdeling.
De etablerede større virksomheder i området som Kødgrossisten, Spæncom,
Jordrens og Affald Plus har ved flere lejligheder udtrykt akut behov for dette
vejanlæg, ligesom flere har udtrykt medvirken til projektet med jord, arbejde eller
materialer. Dette kan kædes sammen i en partnerskabsaftale mellem det offentlige
og private virksomheder.
Lokalrådene foranlediger, uanset beslutningen i ØK, afholdt møde parterne imellem
for helt præcist at få klarlagt ønskerne, og her vil givetvis de nuværende trafikale
forhold komme på tale, herunder den voksende tunge trafik med risiko for ulykker.
Ligeledes er det ikke ukendt at erhvervsudviklingen i området helt klart afhænger af
udsigten til om der etableres ramper eller ej.
Et ukendt antal henvendelser fra virksomheder, der ønsker at slå sig ned i området,
viser at man har trukket følehornene til sig, når der ingen uden udsigt var til de
østvendte ramper.
Kære Politikere:
De 3 lokalråd hilser Jeres beslutningsevne, det initiativ I nu tager og den handlekraft
i udviser for at fremme denne vigtige opgave særdeles velkomment. Den
økonomiske investering til de østvendte ramper vil helt sikkert komme mangefold
tilbage i form af tilgang af nye erhvervsvirksomheder med tilhørende arbejdspladser
og større bosætning i området. Der kan ligeledes forventes salg af ervhervsgrunde
og byggegrunde til boligbyggeri. Det vil være et stort løft for alle områdets beboere i
form af bedre trafikale forhold, der i dagligdagen kan spare tid og kørte kilometre.
Det er et initiativ der kan skabe vækst, muligheder og fremgang for hele området.
Med venlig hilsen
Lokalrådet for Vemmelev og Omegn: Jytte Knuth, Søren Rasmussen, Poul B.
Thomsen
Tårnborg Grundejerforening og Lokalråd: Poul Otto Seidel, Stella Jensen, Valdemar
Jensen
Hejninge-Stillinge Lokalråd: Lars Schou Pedersen
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