Beretning for året 2016

Vigersted Lokalråd
Året 2016 har været et godt, men også et lidt travlt år. Der har været en del høringssvar til
Ringsted Kommune og en masse møder vedr. veje, cykelsti og opgradering af Vigersted Bymidte.
Røde veje i Vigersted by
- Kommunen påtænker at reparere de røde veje i foråret 2017, herunder også at etablere 2
– 1 veje som i Kværkeby, Valsømagle og Jystrup.
Ejdamsvej
- Kommunen har sat i udsigt at vejstykket på ca. 30 meter ved skoven hæves. Ser ud til at
blive opgraderet i foråret 2017.
Cykelsti Rusgårds Bakke
- Etablering og linjeføring er endnu ikke afklaret. Kommunen er i dialog med Vejdirektoratet,
der bestemmer, om der kan køres dobbeltrettet på cykelstierne på Roskildevej og om
tunnelen ved Plejecenter Nord må benyttes af cyklister. Den samlede projektpris ligger
over det forventede niveau. Vi afventer nærmere dialogmed Ringsted Kommune.
Vigersted Bymidte
- Der er afholdt flere møder med kommunen vedr. Vigersted Nye Bymidte, der i slutningen
af 2016 endelig resulterede i en fornuftig aftale om vedligeholdelse efter opgraderingen.
Der arbejdes p.t. med fondsansøgninger for at få finansieringen på plads. Først når
finansieringen er løst kan projektet gennemføres – herunder nye legeredskaber, borde- og
bænke, sø og græsarealer mv.
- Træfældning skulle være afsluttet inden 1. februar 2017 pga. rågekolonien. Ellers skulle vi
vente til sent efteråret.
- Helle og Lasse Mogensen, Vigersted Bygade 22 har i forbindelse med projektet overtaget
en lille strimmel jord langs deres nordlige side.
- Jorden fra søen placeres hensigtsmæssige steder på fællesarealet. Fællesarealet omfatter
nu også jorden vest for busterminalen. De stejle skrænter udjævnes og der fyldes jord
nederst i haven på Vigersted Bygade 4 efter nærmere aftale.
- Vigersted Bygade 2 – (Uffes hus). Når godkendelser og finansiering vedr. denne parcel er
gennemført, tænker lodsejer at opføre 2 dobbelte landsbyhuse på grunden.
Flere høringssvar er indsendt til kommunen, herunder:
- Sammen med Skolebestyrelsen er der indsendt høringssvar vedr. mere sikker
afsætningsplads foran skolen på Snekkerupvej.
- Fortov på indersiden af Vigersted Bygade hele vejen rundt.
- Ny opgraderet parkeringsplads foran Vigersted Kirke og forsamlingshus.
- 40 km indenfor alle byskilte til Vigersted By.
- Stillevej foran forsamlingshus og kirken.
Aktivitetsudvalget har i årets løb gennemført følgende arrangementer:
- Fastelavn

-

Fire aftener med familiecafé og brætspil
Rundvisning i Fuglereservatet sammen med Kværkeby Borgerforening
Tur til Botanisk Have og Torvehallerne
Sankt Hans i Vigersted
Kildemarked
Koncert i Vigersted kirke med bandet ME & MARIA
Sammenkomst om ”Det historiske Vigersted”

Hvad arbejder vi overordnet for fremadrettet
- Vigersted bymidte med etablering af sø, stier, legeredskaber og borde/bænke. Samt
efterfølgende pænere parkeringsforhold foran kirken.
- Udvidelse af Vigersted Hallen i samarbejde med VIF.
- Etablering af familieparceller på jorden mod sydøst.
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