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Vigersteds plan for bymidten er 
en del af helhedsplanen og 
udarbejdet af Vigersted Lokalråd i 

september 2014 

Rådsmedlemmer: Anette Fog, Kim 

Petersen, Berit Galberg, Kasper 

Rossing, Per Hermansen, Michael 

Kalmberg og Peter Hansen, samt 

mange interesserede borgere i 

lokalsamfundet.  

Den aktuelle sammensætning af 

Vigersted Lokalråd fremgår af 

hjemmesiden: www.vigersted.net 

Det færdige helhedsplanforslag er 

positivt modtaget i 

lokalsamfundet 

Efter præsentation på Kildemarkedet 

den 7. september 2014 og det 

efterfølgende borgermøde den 11. 

september 2014, er oplægget 

endeligt tilpasset for aflevering til 

Ringsted Kommune og Landsbyforum.  
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Rådsmedlem: Peter Hansen, 
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ph@carlhansens.dk 
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Kortet viser "Det nye Vigersted" som borgerne i lokalområdet helst ser landsbyen udvikle sig til. 

 Eksisterende bygninger og bebyggelser er vist i hvid  
 Nye fremtidige bygninger og tilbygninger er vist i rød 

 Grøn trampesti omkring Vigersted by er vist i gul 

 Oplevelsesstien nederst på kortet er vist i lyseblå 
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Indledning 

Den tidligere fremsendte helhedsplan for Vigersted indeholder også en plan for opgradering af 

Vigersted Bymidte. Derfor skal denne specifikke plan for bymidten ses som en integreret del af 

den samlede helhedsplan. 

Denne plan for bymidten kan så vidt det er undersøgt, gennemføres uden en forudgående 

lokalplan. Dog er Vigersted Lokalråd bevist om, at der kræves enkelte dispensationer og 

minimale justeringer for at planen kan gennemføres. Dette søges afdækket i forbindelse med 

screening af planen i Ringsted Kommunes administration jævnf. ”Retningslinjerne for 

ansøgning til Helhedsplanpuljen” 

Som det fremgår af tidligere dokumentation er den samlede helhedsplan drøftet og informeret 

adskillige gange i lokalsamfundet og der er desuden taget separat kontakt til menighedsrådet, 

foreningen Forsamlingshusets Venner og alle lodsejere, der ligger op til Vigersted Bymidte 

samt de 5 lodsejere der ligger i selve bymidten. 

Visionen for bymidten 

Visionen i den udarbejdede helhedsplan med en opgraderet bymidte er – fremadrettet - at 

udvikle et landsbysamfund, så nuværende borgerne føler sig godt tilpas og får en endnu 

dybere forankring lokalt. Visionen er at skabe en velordnet, gennemtænkt og smuk landsby for 

her igennem at tiltrække ressourcestærke familier.  

Samtidig er det af afgørende betydning, at den trafikale infrastruktur er i orden. Vore dages 

familier forventer trafiksikre veje og sikre cykelveje til deres børn. For alle, der kommer fra de 

større byer, er dette en selvfølge. 

Selvom man bor i en landsby, er det af stor betydning, at der findes attraktive rekreative 

faciliteter i form af legemuligheder, stier, skove, pæne kulturlandskaber og smuk natur og 

selvfølgelig til smuk og tiltrækkende landsby. Disse - næsten gratis – glæder, er det tanken at 

udnytte så optimalt som muligt. Også fordi det giver borgerne lyst til at dyrke motion i naturen 

og få maximal glæde af det, at bo på landet. 

Visionen er også at skabe et lokalsamfund, der i variation kan fastholde borgerne længst 

muligt i nærsamfundet. Dette gøres ved at skabe botilbud til alle aldersklasser og til alle 

familiestørrelser. Dette medvirker bl.a. til, at borgerne forbliver længere i eget hjem. 

Lidt populært sagt kan man sige, at Vigersted refortolker landsbybegrebet og gør det mere 

attraktivt at udleve drømmen om det gode liv på landet. Med den centrale beliggenhed kan 

man ca. 50 km fra Københavns Rådhusplads få det hele for 

det halve. 

Sammenfattende er visionen for bymidten: 

 At skabe en smuk, gennemtænkt og velordnet 

landsby, der udstråler kvalitet i alle forhold 

 At skabe rammer for et stærkt foreningsliv, der 

konstant lever op til tidens krav ved opgradering af 

forsamlingshuset 

 At tilbyde sikre skoleveje 

 At udbygge en god rekreativ infrastruktur og 

værne om naturværdierne 
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 At skabe stor variation i botilbud til alle aldersklasser og familiestørrelser, herunder 

kvalitetsboliger til ældre og små familier i bymidten 

 

Planen for bymidten indbefatter 

Gennem dialog og information fra borgermøder og indkomne idéer og ønsker, har Vigersted 

Lokalråd koncentreret sig om følgende elementer for opgradering af bymidten: 

1. Opgradering og renovering af den gamle bymidte som byens samlingspunkt og 

lokalsamfundets værdifulde varemærke 

 

2. Ønske om en fremtidig byudvikling med variation. Herunder ny bosætning i og omkring 

Vigersted landsby med flere kategorier af bosætningsmuligheder 

 

3. Sikre cykelveje fra Kværkeby og fra Roskildevej i Ortved helt frem til Vigersted skole 

 

4. Sikre trafikforhold omkring børnehus, skole, idrætshal og sfo, især med hensyntagen til 

vore børn og de bløde trafikanter 

 

5. Fremtidssikring med udbygning af skole, institutioner, sportshal, idrætsfaciliteter og 

boldbaner - samt samlingssteder som kulturhuset/forsamlingshuset  
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Den nye bymidte 

Som en af få landsbyer i Ringsted Kommune, har Vigersted by en unik og fremtrædende 

placering af kirken, tiendeladen, rejsestalden, sprøjtehuset og forsamlingshuset – alle placeret 

centralt i midtbyen. Dog er der gennem årerne foretaget forskellige tiltag, der har mindsket 

indblik til kirken og de omkringliggende gamle bygninger, grundet utilsigtede plantninger og 

bevoksninger, der over tid skygger mere og mere for landsbyens samlingspunkt i midtbyen.  

Heldigvis er der ikke opført store bebyggelser i midtbyen og der er ikke særlige 

lodsejerinteresser, der hindrer muligheden for at genskabe en smuk og tiltalende bymidte. 

Hovedparten af jorden i bymidten er ejet af Ringsted Kommune. Desuden ser en væsentlig 

lodsejer i midtbyen – Vigersted Bygade 2 - positivt på de foreslåede tilpasninger. 

 

Inden for de sidste 50 år er Vigersted midtby blevet mere og mere lukket bl.a. på grund af mange 

selvsåede træer og buske. Derfor ønsker borgerne i Vigersted en opgradering af by-fælleden bl.a. med 
genskabelsen af et sø-miljø og et indbydende grønt område.  
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Sø i bymidten 

Genskabelse af ”det gamle 

miljø” med vandspejl inderst 

i bymidten er en hjørnesten i 

projektet for en smukkere 

landsby. Fra gammel tid var 

engen i bymidten stort set 

oversvømmet hele 

vinterhalvåret og ved store 

regnskyl. Der blev sejlet med 

tømmerflåder og der blev 

skøjtet om vinteren. 

Meget af dette miljø ønskes 

genskabt ved etablering af 

en permanent sø eller et 

gadekær, der i våde perioder 

og ved ekstremregn kan 

opsamle overfladevand – 

gerne på et større areal end 

den permanente sø.   

 

 

 

 

  

Ved at integrere et større jordstykke og nye landsbyhuse med den 
eksisterende by-fælled, bliver der mulighed for at genskabe et større 
sø-miljø, der kan opsamle vand ved ekstremregn. Den opgravede jord 
til søen kan med fordel anbringes andre steder på by-fælleden bl.a. til 

udjævning af uhensigtsmæssige skrænter ud til Bygaden mod nord og 
mod øst. 

Permanent sø 

Periodevis 

oversvømmet 

Nye landsbyhuse 

Ingen 

markeret 

overgang 

mellem 

landsbyhuse 

og byfælled 
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Det grønne område i bymidten – ny grøn byfælled 

Omkring den nye sø 

bevares og udbygges 

de store grønne 

områder, herunder en 

mindre mark, der ejes 

af Ringsted Kommune 

og som p.t. benyttes 

til høslæt. Herved 

sikres, at der også 

fremover kan 

arrangeres store 

friluft-

teaterforestillinger, 

børneteater, 

kildemarked med 

cirkus og meget mere. 

Bymidten vil, med 

søen og de store 

grønne plæner, 

komme til at danne en 

endnu bedre mulighed 

for aktiviteter i det fri 

– ikke mindst med et 

flot kirkemiljø som 

baggrund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I øjeblikket dyrkes der hø på ca. halvdelen af det grønne areal i midtbyen. 

Denne halvdel øverst til højre inddrages som en integreret del af området 
inden for Bygaden til brug for nyt større læhus evt. med toilet og grønt 
område til aktiviteter som kildemarked, udendørs teater og legeredskaber.  
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Legeplads 

Den tidligere så populære naturlegeplads anlægges i en mere holdbar version, kombineret 

med udendørs fitness og skulpturelle legeredskaber i høj kvalitet. Legepladsen skal igen kunne 

være samlingssted for dagplejebørn og byens øvrige børn.  

 

Her ses forskellige eksempler på motions- og legeredskaber i 
høj kvalitet. Legeredskaberne skal udvælges med omhu og 
være med til at gøre bymidten indbydende og spændende. 
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Kirke-forpladsen 

Pladsen foran kirken genskabes med 

parkeringspladser i granit og sammenkobles 

elegant med parkeringspladsen foran 

forsamlingshuset og sprøjtehuset.  

Alt omkranses af lave bøgehække til 

erstatning for eksisterende berberishække 

og andre selvsåede planter.  

Skilteskoven foran sprøjtehuset ændres til en stor informationstavle, der indeholder alle 

relevante informationer, herunder kirken og tilhørende bygninger, trampestien, 

Rosengårdsstien og Oplevelsesstien. Tavlen placeres hensigtsmæssigt og uden at skæmme 

området. 

Vigersted kirke er med sine 

mange unikke kalkmalerier et 

kendt turistmål og er på Visit 

Denmarks liste over 

seværdigheder. Derfor er det 

vigtigt, at besøgende turister 

og kirkegængere får et positivt 

indtryk af omgivelserne og får 

den rette information. 

I den nye kirke-forplads indgår 

også mulighed for af- og 

påsætning af besøgende. 

Der er et udbredt ønske om 

belysning af kirken om aftenen 

i vinterhalvåret. 

  

Kirke-forpladsen som den fremstår nu. Overfor 

indgangen til kirken står der konstant vand i en 

grim mudderpøl og græsarealet kan ikke bære 
biler og trafik i våde perioder. 

Kirke-forpladsen og parkeringspladsen foran 
forsamlingshuset bør være en sammenhængende 
pæn plads til biler og besøgende. 
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Sprøjtehuset 

Det gamle sprøjtehus fra ca. 1865 bevares og integreres i kirke-forpladsen.  

 

 

 

 

 

 

  

Sprøjtehuset har i en længere årrække været brugt til opbevaring af byens flag, som kan lånes eller 
lejes i forbindelse med festlige lejligheder og ved byens arrangementer. 

Billedet viser et eksempel på beplantning, der over tid er vokset 
stor og hæmmer oversigten i byen. Vigersted midtby har mange 
eksempler på plantninger, der skal tilpasses, så der igen 

kommer mere åbenhed omkring byens smukke gamle 
bygninger.   
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Bøgehække og lindetræer i landsbyen 

Bøgehække i lav højde plantes på 

offentlige og også gerne på private 

parceller for at give et smukt samlet 

indtryk af landsbyen og for at give 

sammenhæng med den eksisterende 

beplantning foran tiendeladen. Ligeledes 

er bøgehække tænkt som opblødning af 

kanter og skarpe vinkler overalt i 

midtbyen, hvor det er muligt og 

hensigtsmæssigt. De eksisterende 

lindetræer bevares i videst muligt 

omfang og suppleres med nye. 

Bøgebeplantningen og lindetræerne skal 

medvirke til at samle bymidten omkring 

søen – og udstråle ordentlighed og høj 

kvalitet.  

Bøgehække er smukke på alle årstider – 

især står hækken flot lysebrun hele 

vinteren. 

 

  

Velordnede og lave bøgehække vil medvirke til et smukt helhedsindtryk af landsbyen – både forår, 
sommer og vinter. 

Lave bøgehække giver mulighed for at dæmpe indtrykket 
af parkerede biler og kan medvirke til at afrunde skarpe 
kanter. 
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Nye landsbyhuse 

Den utidssvarende beboelse på 

Vigersted Bygade 2 anbefales 

nedrevet og i stedet opføres der på 

den 3.600 m2 store grund ca. 5 - 6 

mindre boliger evt. som dobbelthuse.  

Alle placeret, så der opnås indsigt til 

kirken og til søen i bymidten.  

Husene skal kunne benyttes af ældre 

borgere, der ikke har brug for stor 

have og boligerne skal være så godt 

som vedligeholdelsesfri.  

Husene tænkes opført i nænsom landsbystil med røde tegltage, 

som passer til kirken og øvrige huse i landsbyen. Husene 

placeres som gadehuse med facader eller gavle tæt på 

Bygaden og uden forhaver.  

Den inderste del af denne bebyggelse er tænkt som 

fællesareal, der smelter sammen med søområdet og de store 

grønne plæner frem mod kirken.  

Plantninger omkring husene bør være bøgehække. 

Nærbutik  

Et af landsbyhusene tænkes opført med mulighed for mindre specialbutik/nærbutik med de 

mest nødvendige varer, der kan sælges sammen med lokale specialprodukter. Der bør i en 

kommende lokalplan eller kommuneplan gives mulighed for mindre butik i dette område. 

Huset på Vigerste Bygade 2 er opført i 
1917 og lever ikke op til tidens standard. 

På den 3.600 m2 store grund øverst på kortet anbefales 

opført f. eks. 3 dobbelthuse, således at jordstykket smelter 
sammen med byfælleden og søen i midten af byen. 

Billedet viser et eksempel på et 
landsbygadehus uden forhave. 
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Bygning til læ for skolesøgende børn, der venter på bussen 

Da bus-læskurene ikke har tilstrækkelig kapacitet pga. mange skolesøgende, opføres en ny 

bygning til at give læ. Bygningen er tænkt som et væsentligt og smukt element i bymidten, 

f.eks. inspireret af sprøjtehuset overfor – gerne med rødt tegltag.  

Et lille hvidt eller gult hus i teglsten, der også kan benyttes ved aktiviteter og arrangementer i 

midtbyen. Huset forsynes med lys og strøm til brug for de mange udendørs aktiviteter. Her 

kunne også tænkes etableret offentligt toilet. 

I forbindelse med etablering af cykelstien i bymidten fyldes der jord på skrænterne ud mod 

Bygadens nordlige og østlige side, så skrænterne udlignes til niveau for fortov og cykelsti, så 

der bliver en blød overgang til by-fælleden. 

Generelt om bymidten 

I hele midtbyen og omkring de nye 

landsbyhuse, skal der plantes 

nænsomt, så der over tid ikke igen 

bliver for lukket. Fra vejen rundt i byen, skal der så vidt muligt være indblik til søen og til 

kirken. Samlet set, vil det inderste af midtbyen komme til at fremstå som et indbydende 

område til afslapning, leg og aktiviteter. Et område, der naturligt vil tiltrække borgere og vil 

blive mødested på tværs af generationer. 

 

Nyt læskur til 

skolebørn og 

aktiviteter på 

by fælleden 

Permanent sø 

og sø til 

overfladevand 

Skrænter udjævnes 

inden for cykelsti 

De eksisterende læskure ved 
busholdepladsen er ikke tilstrækkelige til 
de mange skolebørn, der benytter 
bustransport. 

Læ-bygningen til erstatning for busskurene får to formål, 

nemlig til skolesøgende børn, der venter på bussen og til 
aktiviteter på byfælleden. En smuk bygning, der kan blive 
en del af byens højnede kvalitetsniveau. 
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Vigersted forsamlingshus 

Vigersted forsamlingshus er ejet af Ringsted Kommune, der vedligeholder bygningens 

klimaskærm. Tagbeklædningen er i en stand, 

så den bør renoveres. Gerne med røde tegl, 

der passer til landsbyens øvrige tegltage. 

Desuden er der behov for et opgraderet og 

tidssvarende indgangsparti. 

Vigersted forsamlingshus benyttes til 

gymnastik, billard, valgmøder, 

kunstudstillinger, dilletant og meget, meget 

mere. Desuden udlejes huset til private 

fester. Stort set alle weekends er huset 

udlejet. Forsamlingshuset er en væsentlig 

del af sammenhængskraften i 

lokalsamfundet.  

Forsamlingshuset drives af en frivillig 

støtteforening. 

Huset gøres mere energirigtigt med 

tidssvarende vinduer og optimal isolering 

under et nyt tag.  

Ved omlægning af vej- og parkeringsplads 

er det vigtigt at der gives råderum for 

tilbygning af nyt indgangsparti. 

 

 

 

Kirkeforpladsen og parkeringspladsen foran 
forsamlingshuset smeltes sammen og hastigheden 
på Bygaden sænkes til 15 km/t på denne 

vejstrækning.  

Vigersted forsamlingshus er vigtig for sammenhængskraften i lokalsamfundet og er rammen om mange 
arrangementer. Huset er i brug året rundt til mange forskellige formål. 
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Trafiksikker vej rundt i bymidten 

Vejen rundt i bymidten gøres trafiksikker så bløde 

trafikanter trygt kan færdes her. Der etableres 

f.eks. cykelmarkering med hvide striber i 

vejsiderne som i Jystrup og Kværkeby. Samtidig 

skal alle indfaldsveje ind til bymidten have 

ubetinget vigepligt. Dette vil give en markant 

fartdæmpning. Ligeledes bør der overvejes 40 km 

i timen ved alle byporte ind til landsbyen (som i 

Kværkeby). 

Der etableres stillevej på Vigersted Bygade forbi 

forsamlingshus og kirke med en hastighed på 15 

km/t. 

Foran kirken anlægges afsætningsplads i 

forbindelse med nye parkeringspladser. 

 

 

 

NB:  

Den 16. september 2015 er det på møde med Ringsted Kommune besluttet at anlægge 2-1 

veje med rød belægning inden for alle byskilte i Vigersted landsby. 

Der anlægges separat cykelsti eller 
cykelstimarkering helt frem til Vigersted skole. 

Ved vejindsnævring sikres 

adgang bagom for cyklister. 

Alle indfaldsveje til byen skal 
have ubetinget vigepligt ved 
Vigersted Bygade, hvilket 
medvirker til fartsænkning i 
midtbyen. 

 Den beskyttede cykelrute er markeret med hvid stiplet linie på kortet. 

Forbi kirke-forpladsen og forsamlingshuset sænkes farten til 15 km/t. 
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Anlægget med mindesten fra 1920 åbnes op - øst for kirkelade og præstegård  

I forbindelse med fremføring af cykelstien fra 

Kværkeby til Vigersted skole ændres 

vejføringen foran præstegården, rejsestalden 

og mindelunden, så pladsen mod øst bliver 

mere åben og større. Herved fremhæves de 

unikke bygninger, som er nogle af Vigersteds 

bedst bevarede bygninger fra gammel tid. 

Den eksisterende tjørnehæk omkring 

mindelunden fjernes og anlægget åbnes og 

reetableres med bøgehække i lav højde og der 

placeres et par bord/bænkesæt.  

  

De velbevarede og velholdte bygninger ved Vigersted kirke fremhæves ved at blive bedre sammenkoblet 
med mindelunden og et grønt område mod sydøst. 

Hækkene omkring mindelunden erstattes af lave 
bøgehække og anlægget åbnes op. 

En lille del af kommunejorden inddrages til grønt 
område foran de gamle bygninger. Cykelstien – 
den stiplede linje - fra Kværkeby føres igennem det 
grønne område helt frem til Vigersted skole. 
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Sikre cykelstier helt frem til Vigersted Skole 

Cykelsti fra Kværkeby.  

Den dobbeltsporede cykelsti fra Kværkeby fremføres helt til Vigersted skole – ca. 300 meter - 

så den velbefærdede cykelsti med primært skolebørn ikke ender i trafikal usikkerhed ved 

indgangen til landsbyen. En cykelsti, der i øvrigt også benyttes af mange fodgængere, der 

benytter stien sydvest for landsbyen. 

Cykelsti fra Roskildevej. 

Cykelstien fra Roskildevej følger Værkevadsvej frem til Rusgårds Bakke. Det foreslås, at 

Rusgårds Bakke bliver den gennemgående linjeføring helt frem til Vigersted skole og videre 

herfra langs med Vigersted Bygade.  
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Kloakanlæg i Vigersted By tilpasses ekstremregn 

Adskillige gange i nyere tid – 5 gange siden udbygningen af Vigersted i 

1970érne – har der været problemer med vand i kældre og 

oversvømmelser på især Ågerupvej og Rusgårds Bakke. I forbindelse 

med et nyt overflade-regnvandsbassin i bymidten, bør kloaksystemet 

opgraderes med mulighed for adskillelse af regnvand og kloakvand. 

 

 

Generelt om Vigersted by og Vigersted lokalområde i forhold til helhedsplanen 

 Ved alle nye udstykninger og ved opgradering af 

eksisterende kommunale arealer anbefales plantning 

af bøgehække – dette gælder også omkring skole, 

børnehus, sfo, forsamlingshus og den nye bymidte. 

 Eksisterende plantninger, der går ud over offentlige 

veje og stier bør beskæres af lodsejere – evt. efter 

henstilling fra kommunen. Adskillige steder er der 

problemer med udhængende plantninger, der forringer 

muligheden for at gå på fortove eller at køre sikkert på 

cykel i vejsiden. 

 

Opsummering vedr. opgradering af Vigersted Bymidte 

Følgende emner ansøges/screenes med hensyn til opgradering af Vigersted Bymidte: 

Den inderste bymidte 

1. Etablering af sø i bymidten, hvor også del af matriklen ga Vigersted Bygade 2 

inddrages.  

- Der checkes omkring evt., kloakering, der skal flyttes i forbindelse med sø. 

- Overskydende jord fra udgravning af sø placeres til udligning af skrænter op til 

Bygaden på matriklen 10a og til udligning på matriklen ga Bygaden 2. Al jord fra sø 

søges placeret i bymidten. Hvis dette ikke rækker, søges jord placeret på 

kommunens jordstykke syd for byen. 

- Træer fældes for at åbne for indblik til kirken. Enkelte træer opstammes og bevares. 

- Eksisterende og forfaldne legeplads nedlægges og nye redskaber placeres strategisk 

rigtigt på den nye bymidte. 

- Afløb fra matriklen 5c Bygaden 17 tilkobles kloaknettet. I dag er afløbet ”vistnok” 

med udløb i tildækket grøft. 

- Rundt om søen udlægges en sti udført i slotsgrus med jernkanter op mod græs. 

Denne sti forbindes gerne til kirkeforplads og til læ-hus. 

- På den nye bymidte tilstræbes et større areal i vandret plan til brug for aktiviteter, 

teater, telte etc. Dette areal drænes for overfladevand. 

2. Matrikel ga Vigersted Bygade 2 

- Eksisterende hus er utidssvarende og søges nedrevet for at give plads til 3 - 5 

mindre landsbyhuse. Evt. som dobbelthuse. 
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- Husene anbefales som dobbelte gadehuse for at forstærke landsbymiljøet. D.v.s. 

uden forhave, men med plads til fortov rundt om hele matriklen.  

- Husene opføres i mursten med røde tegltage der matcher landsbyens oprindelige 

præg, som f.eks. forsamlingshuset, sprøjtehuset, kirken, Bygaden 31 m.fl. 

- Alle baghaver ned mod søen skal være en integreret del af sø-miljøet. Haverne 

bliver således reduceret til terrasser med få højbede udført i jernplader. Mellem 

højbedene lægges enten slotsgrus eller fliser, så der stort set ikke kræves 

vedligeholdelse. 

3. Mulighed for udsalgssted i et af husene anbefales. 

4. Legeplads/legeredskaber skal være i høj kvalitet og skal falde naturligt ind i det nye 

bymiljø. Redskaber må gerne appellere til alle aldersklasser, herunder også udendørs 

fitness til voksne. 

5. Bus-læplads som integreret hus til brug for bymidten. Det anbefales at der i det nye 

hus anlægges offentligt toilet til brug for besøgende i bymidten. 

6. Åben park til aktiviteter. Bymidten skal være indbydende og opfordre til ophold og leg 

både i det daglige og når der er arrangementer. 

Forsamlingshuset 

I forsamlingshuset mangler der et indbydende indgangsparti med mulighed for garderobe. 

Tidligere har det været undersøgt, om tilbygning ved indgangspartiet er muligt. Dette kræver 

dog en dispensation eller at vejmidten flyttes lidt længere mod øst. Dette vil der være 

mulighed for ved opgradering af kirkeforplads og opgradering af parkeringsfaciliteter. Derfor 

bør dette medtages ved udendørs omlægninger af bymidten. Den konkrete tilbygning bør nok 

hænge sammen med særskilt projekt for opgradering af forsamlingshuset. 

Øvrige ønsker om opgradering af forsamlingshuset bør indeholdes i særskilt projekt. 

Kirkeforplads 

Den tidligere åbne plads foran kirken genetableres delvis og kobles sammen med 

parkeringspladsen mellem kirke og forsamlingshus. Denne nye plads skal være indbydende og 

med til at løfte Vigersted bymidte op på et nyt højt niveau. 

Sprøjtehus 

Bevares i sin nuværende form med tilstrækkelig vedligeholdelse. Så vidt vi kan se, er det en 

offentlig bygning. Sprøjtehuset kan evt. rumme fiberskab, så generende støj fra eksisterende 

skab minimeres.  

Mindelund fra 1920 

Tjørnehæk fjernes og mindelund etableres som integreret del af rejsestad og Tiendelade. Der 

etableres bordbænkesæt og der genplantes bøgehæk, hvor det skønnes formålstjenligt. 

Mindelunden kan genskabes i en kombination af slotsgrus, granit og evt. græs. 
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Afslutning 

Vigersted Lokalråd har ved indsendelse af helhedsplanen i september 2014 opfordret Ringsted 

Kommune til hurtigst muligt at udarbejde en samlet lokalplan for Vigersted by på basis af af 

helhedsplanen, herunder Oplevelsesstiens tracé gennem hele lokalområdet, samt cykelstien fra 

Roskildevej til Vigersted Skole. 

Samtidig blev Ringsted Kommune opfordret til at benytte denne helhedsplan som case for 

opgradering af landsbyer, gerne i samarbejde med Real Dania og evt. andre større fonde. 

Denne opfordring er første gang indsendt til Ringsted kommune september 2014 i forbindelse 

med lokalområdernes helhedsplan-arbejde 

Vigersted Lokalråd er overbevist om, at denne plan for bymidten vil kunne sikre en hurtigere 

udbygning af 

Vigersted 

lokalområde.  

Vigersted 

Lokalråd, 

august 2015 
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Bilag A 

Oversigt over lodsejere omkring Vigersted Bymidte, der informeres separat vedr. 

opgraderingen af midtbyen jævnf. helhedsplanen: 

- Vigersted Bygade 2, SalgsOptimering A/S tel. 20 83 60 90   

- Vigersted Bygade 4 
- Vigersted Bygade 5, S. Heilmann tel. 57 52 59 20 

- Vigersted Bygade 11, Jarl Sørensen tel. 57 52 52 45 Til salg 

- Vigersted Bygade 17, H. Eis  tel. 40 56 34 57 

- Vigersted Bygade 19, Gl. købmandshus 

- Vigersted Bygade 22, Lasse Mogensen tel. 40 68 69 60 

- Vigersted Bygade 24, S. Dyva  tel. 22 46 21 20 

- Vigersted Bygade 26, E. Jensen tel. 57 52 55 28 Til salg 

- Vigersted Bygade 31    Ny ejer 

- Vigersted Menighedsråd      

- Vigersted Bygade 37, J. Senger tel. 29 72 25 88 

- Vigersted Bygade 39, M. Andersen tel. 40 63 06 10 

- Forsamlingshuset, Vigersted Bygade 41     

- Vigersted Bygade 43, M. Drew  tel. 97 70 26 07 

- Vigersted Bygade 47, A. Sadowski tel. 25 30 56 04 

- Ågerruvej 2, M. Nielsen  tel. 57 53 36 46 

- Ågerupvej 4!! (6), A. Olsen  tel. 57 52 51 47 

 

        Lodsejere der informeres separat vedr. opgradering af Vigersted Bymidte jævnf. 

helhedsplanen. 



23 
 

Bilag B 

Matrikelkort og lodsejere 

 

Matrikelnummer 7000e Parkeringsplads Ringsted Kommune 

Matrikelnummer  10a Vigersted Bygade 6 Ringsted Kommune 

Matrikelnummer 3b Vigersted Bygade 41 Ringsted Kommune 

Matrikelnummer 29 Sprøjtehus, Bygaden 35 Vigersted Kirkekasse 

Matrikelnummer  26 (9b) Vigersted Bygade 30 Ringsted Kommune 

Matrikelnummer 9b Vigersted Bygade 30 Ringsted Kommune 

Matrikelnummer 30a Gadejord  Ringsted Kommune 

Matrikelnummer 10g Vigersted Bygade 30 Ringsted Kommune 

Matrikelnummer  7000? Mindelund  Ringsted Kommune? 

Matrikelnummer 4d Rusgårds Bakke 27 Ringsted Spildevand A/SS 

 

 

 

 


