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Invitation borgermøde om Rytterkær 3 og Skolegyden 6 i Herringløse

13. maj 2016

Kære borgere i kvarteret omkring Rytterkær 3 og borgere omkring Skolegyden 6
i Herringløse, 4000 Roskilde.
Jeg inviterer hermed til borgermøde omkring Roskilde Kommunes ønske om
1) Rytterkær 3: at indrette ejendommen til brug for midlertidig indkvartering af
flygtninge.
2) Skolegyden 6: at etablere 3 mindre huse til brug for indkvartering af 3
flygtningefamilier på en grund på ejendommen, som ejendommens ejere har
tilbudt at stille midlertidigt til rådighed for Kommunen. Projektet er inspireret af
’Venligbo konceptet.’
Borgermødet bliver afholdt mandag d 23/5 2016 kl. 18.30 – 20.00 i Herringløse
Forsamlingshus (Herringløse Gl. Skole amba)
På grund af den stigende tilstrømning af flygtninge til Roskilde Kommune i de seneste
år er der opstået et behov for, at øge antallet af midlertidige indkvarteringspladser til
flygtninge i kommunen. Som en del af flere forskellige løsninger arbejder vi med
mulighederne for at leje ledige bygninger til brug for indkvartering af flygtninge.
Kommunens brug af begge ejendomme til midlertidig indkvartering af flygtninge
forudsætter, at der meddeles landzonetilladelse og dispensation fra Lokalplanen.
De respektive naboer i lokalområdet omkring Rytterkær 3 og Skolegyden 6 vil derfor
være omfattet af høring i forbindelse med kommunens ansøgning om byggetilladelse
til at kunne benytte ejendommene til de påtænkte formål.
Høringsbrev til naboer i lokalområdet omkring Rytterkær 3 udsendes samtidig med
denne invitation.
Høringsbrev til naboer i lokalområdet omkring Skolegyden 6 vil blive udsendt indenfor
en kort periode.
Udover den lovpligtige høringsproces, ønsker kommunen at afholde et borgermøde
for at give naboer i lokalområdet og andre interesserede mulighed for, at høre om
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kommunens planer. På borgermødet vil blive informeret om begge projekter. Der
bliver også lejlighed til at stille spørgsmål.
I mødet deltager borgmester Joy Mogensen og formand for Beskæftigelses- og
Socialudvalget Bent Jørgensen samt repræsentanter fra kommunens administration.
Jeg håber derfor at naboer omkring Rytterkær 3 og Skolegyden 6 vil møde frem til
borgermødet.

Venlig hilsen
Maria Tvarnø
Integrationschef
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Borgermøde - om Roskilde Kommunes ønske om, at benytte
ejendommen Rytterkær 3, samt en grund på ejendommen
Skolegyden 6 i Herringløse til midlertidig indkvartering af
flygtninge.

Tid og sted: Mandag d. 23. maj 2016 kl. 18.30 – 20.00 i Herringløse Forsamlingshus,
4000 Roskilde (Herringløse Gl. Skole amba).

Program
18.30 – 18.45 Velkomst - formål med og introduktion til mødet
v/ Borgmester Joy Mogensen
18.45 - 19.30 Information om Rytterkær 3 og grund på Skolegyden 6 til brug for
midlertidig indkvartering af flygtninge
v/Maria Tvarnø Integrationschef
(kort pause)
19. 30 - 20.00 Spørgsmål og svar til Borgmester, udvalgsformand og forvaltning
v/ordstyrer Mogens Raun Andersen Vicekommunaldirektør
20.00

Tak for i aften

På borgermødet vil du bl.a. kunne få information om:
Hvem er målgruppen, der flytter til Rytterkær 3 og Skolegyden 6?
Hvad er kommunens planer for Rytterkær 3 og Skolegyden 6 som
midlertidig indkvarteringssted for flygtninge?
Hvordan holder kommunen opsyn med stederne?
Hvilke aktiviteter vil der være?
Hvordan kan jeg som nabo være med til, at give vores nye borgere i
kommunen en god start?

