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Høringssvar vedrørende Roskilde miniby i forhold til budget 2017. 

Foreningen Minibyens Venner sendte i april en henvendelse til Byrådet om, at enten fandt man penge til at 

overdække modellen, eller også måtte vi ophøre med at påtage os at vedligeholde Minibyen. Baggrunden for 

henvendelsen var, at vi ikke længere kan vedligeholde betonfundamentet. Så hvis man ikke overdækker, kan det 

ikke males, og det ville så være meningsløst at forsyne et udvisket og smuldrende underlag med friske bygninger 

mv. Henvendelsen blev behandlet i Plan- og Teknikudvalget, som besluttede at tage sagen op i forbindelse med 

budget 2017. 

I mellemtiden fremskaffede et af vore medlemmer nogle tilbud på en overdækning, som i pris lå betragteligt under 

det beløb, forvaltningen havde spillet ud med, at det ville koste. På møder med udvalgets formand og forvaltningen 

er vi alle nu enige om, at prisen ikke er 1. mill., men ”bare” 600.000 kr. 

Nu er der indgået et budgetforlig, og der er ikke vedtaget en overdækning af Minibyen i hverken 2017 eller 2018. Ja, 

det er oven i købet svært at se i budgetmaterialet, om spørgsmålet i det hele taget har været drøftet. Ordet Miniby 

fremgår nemlig ikke af hverken bloklisten eller blokteksterne. Hvordan har man så haft det til behandling? 

I vores brev i april skrev vi: 

 Vores betingelser er enkle: 

o Enten bliver en overdækning, subsidiært en udskiftning af betonunderlaget, sat på budgettet – om 

ikke i 2017, så dog i 2018. 

o Eller også er det meningsløst at blive ved. 

 Vælger man at sætte penge af i det følgende år, skal vi nok vedligeholde, udbedre skader, erstatte stjålne 

effekter. 

 Vælger man en overdækning, lover vi, at der kommer til at stå en helt ny Miniby med langt flere huse og 

detaljer under det beskyttende glas. 

 Vælger man ingen af delene, vil vi med virkning fra 1/1 2017 opsige vores samarbejdsaftale med 

kommunen. Så kan Roskilde Kommune selv vedligeholde modellen, indtil det hele bare kan fjernes og køres 

væk.  

Tiden er nu inde til at præcisere, at vi mener, hvad vi skrev. Da der ikke afsættes penge nu, ophører vores 

vedligeholdelsesarbejde og rengøring med virkning fra 1/1 2017. Da forvaltningen gentagne gange har tilkendegivet, 

at de ikke kan vedligeholde Minibyen, har man i realiteten – ved ikke at beslutte noget – besluttet at nedlægge 

Minibyen. Der vil gå højst et år. Så vil man skulle finde penge til at skrotte og fjerne modellen. Har man beregnet, hvad 

det vil koste?  

Vi holder op med at passe Minibyen. Men nedlægger ikke vores forening. Skulle kommunen komme på bedre tanker i 

løbet af 2017, vil man nok kunne få en ny aftale med os. Men det er så sidste udkald. Med den nedslidningstakt, vi 

kender, vil der ikke være noget at udrette efter et år fra nu af at regne.  
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