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Kvittering for Ansøgning: rum til fællesskab

Dette er din kvittering for selvbetjeningsforløbet Ansøgning: rum til fællesskab.

På følgende side(r) i denne kvittering finder du de oplysninger, vi har modtaget fra dig.

Venlig hilsen
Holbæk Kommune 
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Ansøgning: rum til fællesskab

Titel og beskrivelser
Ansøgning - titel og beskrivelser
Rum til fællesskab
Rum til fællesskab er en pulje, der støtter Holbæk Kommunes borgeres arbejde med at 
gøre kommunen til et godt og unikt sted at bo, hvor der er muligheder for lokal forankring, 
fællesskab og udvikling. 
Puljen kan søges til et projekt, der ligger indenfor mindst et af fire kriterier: særlige 
kendetegn, møder i naturen, lokale samlingssteder og sikker færden. 
Lokalfora, foreninger, selvorganiserede grupper, brugerråd og bestyrelser i kommunale 
institutioner kan søge puljen.         
Læs om hele puljen på: holbaek.dk/rumtilfællesskab   
Nedenstående og de efterfølgende sider er ansøgningsskemaet til puljen.  

Projektets titel Helle på Sølystvej
Kriterier Sikker færden
Beskrivelse af kriterie(r) Vi, trafikgruppen under lokalforum Jyderup, 

ønsker at skabe en tryg og sikker overgang 
mellem Jyderup by på den ene side og 
skoven, søen og Sølyst på den anden side.
På Sølystvej/Sølyst Skovvej (rute 225) kører 
hurtig og tung trafik. I krydset Sølystvej og 
Skarridsøgade - som også rummer en 
jernbaneoverskæring - ligger indgangen til 
skoven, søen og Sølyst. Det betyder, at der 
daglig er en betydelig trafik af gående i alle 
aldre, der skal krydse Sølystvej. Farten på 
Sølystvej kan være høj og 
oversigtsforholdene er dårlige, ikke mindst 
når man kommer fra skoven og Sølyst.
Trafikgruppen har - bakket fint op af 
kommunen - arbejdet for at få en væsentlig 
del af den tunge trafik væk fra Sølystvej, 
men Vejdirektoratet har ikke kunnet 
godkende vores forslag. Der er derfor fortsat 
behov for at sikre krydset.
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Projektbeskrivelse Trafikgruppen har på møder med politikere 
og medarbejdere fra vejmyndigheden drøftet 
problemerne i krydset. Der har været 
overvejelser om lysregulering, bump og 
fodgængerovergang, men det har været 
løsninger, som kan skabe flere problemer 
end de løser. Af referatet fra et møde den 
23/11 2015 med vejmyndigheden fremgår 
følgende løsningsforslag: 

Trafiksikkerhedsmæssigt kan det anbefales, 
at anlægge en krydsningshelle. Dette vil 
kræve en vejudvidelse samt anlæg af et 
fortov på vestsiden af Sølystvej (skovsiden). 
Helleanlæg, fortov og vejudvidelse vil 
overslagsmæssigt beløbe sig til 300.000 kr.

Det er dette forslag trafikgruppen helt og 
fuldt kan bakke op om, og dermed er det 
også det forslag, vi her ansøger om bevilling 
til. Der er for os ingen tvivl om, at en helle 
vil indsnævre vejbanerne og dermed 
medvirke til en betydelig fartnedsættelse i 
begge retninger. Det vil også betyde, at 
mindre børn og gangbesværede vil kunne 
passere Sølystvej i to tempi. Når biler holder 
på Sølystvej, fordi jernbanebommene er 
nede, ser vi jævnligt, at biler, der kommer 
fra syd, kører uden om de holdende biler for 
så at svinge til højre ad Skarridsøgade. Også 
denne uforsvarlige kørsel vil blive forhindret 
af en helle. Det giver derfor god mening at 
uføre dette projekt for at skabe sikker 
færden.

Drift, økonomi og tilladelser
Ansøgning - drift, økonomi og tilladelser
Info om drift, økonomi og tilladelser
I denne del af ansøgningen skal du angive oplysninger, der handler om drift og tilladelser i 
forbindelse med projektet, der søges penge til. 

Frivilligt arbejde Da det vil være et kommunalt 
anlægsprojekt, vil der ikke indgå frivilligt 
arbejde

Frivilligt arbejde - antal timer 0
Samarbejdspartnere Vi håber på et fortsat godt samarbejde med 

vejmyndigheden om dette projekt.
Hvilket beløb søger I af puljen? 300000
Det samlede projektbeløb 300000
Beløb på medfinansiering 0
Fremtidig drift Der vil ikke være væsentlige driftsudgifter 

ud over den almindelige vejvedligeholdelse.
Kræver projektet kommunale tilladelser? Ja
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Hvis I arbejder på tilladelser, så beskriv dem 
her:
Tilladelser og aftaler

Info
Ansøgning - info
Info
I denne sidste del af ansøgningen skal du angive basisinformationer, så du kan blive 
kontaktet. 
Når du har udfyldt denne del og går videre, vil du få et resumé af det, du har oplyst. Bagefter 
klikker du videre og får en kvitteringen for sendt ansøgning. 

Hvilken gruppe eller forening søger? Trafikgruppen i Jyderup
Angiv dags dato 21-03-2019
Dit navn Gert Mortensen
Vej og husnummer Slagelsevej 61
Postnummer og by 4450 Jyderup
E-mail goldenstenholm@mail.dk
Telefonnummer 71786136
CVR-nummer
Andet

Filer
Ansøgning - filer
Ansøgningens filer
På denne side uploader du filer. Alle filer skal uploades i pdf-format.  

Tro- og loveerklæring Tro og love erklæring.pdf (98 KB)
Budget Budgetbilag.pdf (73 KB)
Bilag
Kvittering for ansøgning
På næste side får du et resumé af de oplysninger, du har angivet i dette 
ansøgningsskema. Derefter trykker du videre og sender dermed din ansøgning endeligt.
Når du har sendt din ansøgning, får du vist en kvittering. Det er en god idé at gemme denne 
kvittering på din computer, da du ikke får tilsendt en kvittering til din mail.

Databeskyttelsesrådgiver samt registrering og 
videregivelse af oplysninger
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Din kommunes DPO oplysninger
Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
Telefonnummer 72 27 30 02
E-mail skriv til os via https://dpo.bechbruun.com/holbaek/

Information om behandling af personoplysninger 

Vi modtager oplysninger fra dig hvis du har indsendt formularen eller om dig hvis 3. person 
har indsendt oplysninger om dig. 

Vi er dataansvarlige - sådan kontakter du os 
Holbæk Kommune er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har 
modtaget. Du finder vores kontaktoplysninger herunder: 
Holbæk Kommune
Kanalstræde 2
4300 Holbæk 
CVR-nr.: 29 18 94 47
Telefon: 72 36 36 36 
E-mail: brug borger.dk eller virk.dk 

Spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger 
Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger er du velkommen til at 
kontakte vores informationssikkerhedskoordinator på isikkerhed@holb.dk eller 72 36 43 77 
Hvis du sender følsomme eller private oplysninger, skal du bruge din digitale postkasse på 
borger.dk

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger 
Vi har indsamlet dine personoplysninger til: 
Kunne videregive de oplysninger, til relevante sagsbehandlere, som vi kan svare så fagligt og 
korrekt som muligt. 

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
Vi behandler din personoplysninger på følgende retsgrundlag: 
Hvis du har indsendt oplysningerne, er behandlingen er baseret på 
databeskyttelsesforordningens bestemmelser for at behandle personoplysninger beskrevet i 
artikel 13, ellers er behandlingen er baseret på databeskyttelsesforordningens bestemmelser 
for at behandle personoplysninger beskrevet i artikel 14 

Kategorier af personoplysninger 
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 
Er der IKKE brugt NemID for at indsende formularen, har vi alene indsamlet de oplysninger, 
som er indgivet via de felter, som formularen indeholder, herunder tekstfelter og filupload. 

Modtagere af personoplysninger 
Vi videregiver dine personoplysninger til disse modtagere: 
dpo.holbaek@bechbruun.com 
Hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger, skal du bruge den 
sikre beskedfunktion, når du sender til DPO’en: 
https://dpo.bechbruun.com/holbaek

Bilag 1 Ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse 
Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse. 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret) 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om det, og en række yderligere 
informationer. 

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine 
oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger 
mere korrekte.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, før vores almindelige 
tidsfrister for sletning.

Ret til begrænsning af behandling 
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du 
har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – 
bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, 
gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige 
samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine 
personoplysninger.

Ret til at få overført oplysninger (dataportabilitet) 
Du har i visse tilfælde ret til at få dine personoplysninger i et almindeligt, struktureret, 
maskinlæsbart format og at få overført dem fra én dataansvarlig til en anden.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes 
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

Kommunens registrering og videregivelse af oplysninger
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre 
offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på 
oplysningerne eller samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt 
arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke 
længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte 
oplysninger rettet eller slettet.
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Resume side
Jeg bekræfter, at de indtastede oplysninger er korrekte.


