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Høringssvar til budget 2018, Odsherred Kommune
Fremtiden for biblioteket i Hørve
Det er vores opfattelse, at det er manglende rettidig omhu, når byrådet har valgt at udskyde beslutningen om en ny
placering af biblioteket i Hørve.
Beslutningen er udskudt på trods af, at de byrådet er vidende om, at den nuværende bygning er i en så ringe stand,
at der er en overhængende risiko for at spørgsmålet om fremtiden for biblioteket i Hørve bliver et akut problem,
som der med stor sandsynlighed vil være væsentlig større udgifter forbundet med, end en planlagt og
gennemarbejdet fremtidssikret løsning.
Hørve er kommunens 3. største by. Både Hørve og Skippinge er ”Læselandsbyer”, og biblioteket er et meget
væsentlig indslag i byens daglige liv. Udover de borgere i Hørve, Vallekilde, Skippinge, Bjergesø og omegn, som
bruger biblioteket til at låne bøger både til fornøjelse og i forbindelse med arbejde, studier eller lignende, så har
biblioteket også en række vigtige funktioner i forhold til andre borgere.
Det er fx her de ældre kommer forbi for at læse dagens avis, kigge i et ugeblad mens de venter på Flextrafik eller for
at bruge computerne. Det er også her byens store flygtningebørn mødes for at lave lektier, og dagplejere, forældre
og bedsteforældre kommer forbi med de små børn.
Det er alt sammen vigtige funktioner i forhold til læselyst, uddannelse, arbejdsmuligheder, sprogstimulering af børn,
integration, demokratiopfattelse, bosætning og mange andre forhold.
Vores område har også tiltrukket selvstændige i som bruger biblioteket intenst til research. De nævner biblioteket
som en af de overvejende grunde til at de turde tage springet fra by til land.
Vi vil derfor på det kraftigste opfordre byrådet til at afsætte penge i budgettet til en permanent og fremadrettet
placering af biblioteket i Hørve.
Med venlig hilsen
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