
Landsbyforeningen i Ringsted Kommune 
 

Møde i Bringstrup Forsamlingshus 

Onsdag den 21. november 2012 

Ca. 40 mødedeltagere 

 

 

Opsummering fra mødet: 

 

Nedenstående ses resultatet af gruppearbejdet med de lokale gruppers prioritering. 

  

Udarbejdet på basis af: 

  

- Mødet i Tvindelstrup med tilhørende referat og skema 

- Notater indsendt til Landsbyforeningen i Ringsted 

- Skema med Identitet – styrker og kvaliteter 

- Skema med ønsker til fremtiden – visioner og mål 

 

 

Gyrstinge/Ørslevvester 
 

1. Bevar skolen 

2. Nye boliger 

3. Mobil- og IT-dækning 

4. Dagpleje/Børnehave 

5. Sikre skoleveje/cykelstier 

6. Forbedret infrastruktur/bus 

7. Kulturtilbud – herunder bogbus 

 

Haraldsted & Allindemagle 
 

1. Vision – et helt liv på landet 

- Institutioner 

- Skole 

- Klub 

- Foreningsliv 

- Ældrenetværk 

- Hjælp 

- Boliger 

2. Infrastruktur 

- Kollektiv trafik 

- Sikre veje 

3. God IT – Telefondækning 

4. Mødesteder 

5. Kultur- og foreningsliv, netværk ”socialt kit” 

6. Natur- og kulturformidling og oplevelser 

 

Forslag: Ringsted Kommune foretager en demografisk analyse/beskrivelse. 

Analyse af værdi/ressourcestrømme i Ringsted Kommune – til grundlag for prioritering, så 

vi alle har det rigtige grundlag at handle ud fra. 

 

Vigersted 
 

1. Skole og institutioner bevares og opgraderes konstant til dagens standard 



- Skole  

- Børnehus med vuggestue og børnehave 

- Sfo 

- Ungdomsskole 

2. Trafiksikkerhed med cykelstier 

3. Opgradering af bymidte 

- Vigtigt: med legeplads 

4. Forsamlingshus og hal 

5. Natur. Stier/Oplevelsesstien 

6. Ordentlige busforbindelser 

- Skolebusser 

- Flex-trafik 

7. Hurtig mobildækning/fibernet 

- også uden for landsbyen 

 

Fjellebro & Kværkeby 
 

1. Multihus, hal, forsamlingshus og skole 

2. Dagpleje/børnehave i lokalområdet 

3. Sikre skoleveje og cykelstier 

4. Fællesskaber 

- Ældre 

- Foreningsliv 

- Ungdomsliv 

- Et område der tilgodeser alle fra 0 – 100 år 

5. Infrastruktur – bedre busbetjening 

6. Pedelordning – kommunal service 

7. Bogbus 

 

Bringstrup, Sigersted, Skellerød og Ørslevunderskov 

 
1. Forsamlingshuset 

2. Skoler og idrætsanlæg 

3. Forbedre infrastruktur + skoleveje + stier + IT 

4. Kultur + historie 

5. Forbedre erhvervsvilkår/turisme + IT 

6. Udbygning af fællesskabet/ældrefællesskab 

7. Oplevelsesstier 

 

Ørslev 

 
1. Kulturhus i nedlagt skole 

2. Fitness-center, skaterbane, fritidspark 

3. Sikre trafikveje, cykelveje 

- Mulstrup – Nordrup 

- Farendløse – Sneslev 

- Ørslev – Slimminge 

- Ørslev – Terslev 

4. Offentlig trafik – bedre og billigere – Flextur 

5. Landturisme – Ørslev som udflugtsby 

6. Styrkelse af service 

- Udbringning  

- IT support 

 



8. Bogbus med kommunal betjening og IT-betjening 

 

Nordrup – Farendløse 
 

1. Cykelsti 

- Nordrup – Mulstrup 

- Farendløse - Sneslev 

- Sikre skoleveje 

2. Nordrup-hallen. Ny gymnastiksal med redskabsrum og mødelokaler 

3. Mobildækning + IT-hastighed 

4. Offentlig trafik – bedre og billigere Flextrafik 

5. Aktiviteter for ældre + unge 

6. Oprensning af gadekær og rekreativt område i Nordrup 

7. Multibane 

8. Almennyttigt boligbyggeri i Nordrup 

 

Jystrup 
 

1. Aktivitetshus/hal 

- Aktiviteter for unge 

- Aktiviteter for ældre 

- Sport 

- Forenings- og kulturliv 

2. Forbedrede og sikre skoleveje 

3. Fastholde skolen 

4. Forbedre muligheder for lokalt erhvervsliv 

5. Udvikle lokal fødevareproduktion 

 

Vetterslev-Høm 

 
Var ikke til stede på mødet. Visioner for Vetterslev-Høm er indkommet skriftligt efter mødet. 

 

1. Kommunal sagsbehandler med fast træffetid i lokalområdet for de borgere der har 

vanskeligt ved at komme til Ringsted. Der skal være internetforbindelse, så 

medarbejderen (sagsbehandler), på samme måde som i Borgerservice/på biblioteket, 

kan hjælpe de borgere, der ikke har adgang til internettet og/eller pc. Det første 

sagsbehandleren kunne være behjælpelig med var, at borgeren fik NEM-ID og e-boks, 

så man f.eks. en gang om måneden kunne komme forbi den "digitale sagsbehandler" 

og få klaret det der skal ordnes digitalt fremover. 

2. Etablering af en omfartsvej til aflastning af Næstved landevej. Omfartsvejen har i 

mange år været planlagt, og der er tilbage i Vestsjællands Amts tid slået streger m.m. 

Tiden er dog løbet for placeringen og udgør i dag en hindring for udbygningsplaner i 

Høm og Vetterslev. Omfartsvejen bør følge gasledningen, hvor der i forvejen er 

restriktioner m.h.t. bebyggelse. 

3. Etablering af en integreret vuggestue/børnehave, gerne i samarbejde med Ringsted 

Lilleskole. 

4. Udbygning af idrætsanlægget i Høm, gerne med en multihal, der kan aflaste 

halkapaciteten i Ringsted/Sdr. Park. 

5. Etablering af en sti fra Broen i Vetterslev til Sørup Skov langs Susåen. Det vi mener, er 

at Susåen, er et særkende for især Vetterslev ligesom Susådalen og dens naturskønne 

område. 

6. Etablering af en sti fra Broen i Vetterslev langs Susåen til Ringsted å, og med 

forbindelse til den eksisterende sti langs Ringsted å. 

  



 
Sneslev 

 
Var ikke til stede på mødet. Afkrydsning i skema vedr. fremtid og visioner er indkommet 

skriftligt efter mødet. Se skema. 

 

 

Et nyt skema med mål og fremtidsvisioner 

På baggrund af alt tidligere materiale fra møderækken incl. indsendte notater, er der 

udarbejdet et nyt oversigtsskema, der også har medtaget nye afkrydsninger afleveret på 

mødet i Bringstrup og hvor også alle 7 prioriteringer fra de enkelte lokalråd indgår. Dog kan 

enkelte emner med kun 1 afkrydsning være udeladt. Skemaet er vedhæftet. 

 

Næste step 

Bestyrelsen for Landsbyforeningerne i Ringsted aftaler det videre forløb med Ringsted 

Kommune/forvaltningen, herunder møderækken med de enkelte landsbyråd. Når dette er 

afklaret fastsættes dagsorden og næste mødedato. Derfor udsættes det planlagte møde i 

januar 2013 til der er aftalt en tidsplan med forvaltningen. 

 

Desuden blev der på mødet i Bringstrup givet mandat til, at bestyrelsen udarbejder et udkast 

til beskrivelse af fælles fokusområder, hvorpå de enkelte landsbyråd kan koble deres lokale 

fremtidsvisioner. 

 

Tanker og idéer af fælles interesse kan indsendes til bestyrelsen, som vil tage dem med til 

næste møde for en bredere drøftelse. 

 

Tak for et godt fremmøde og god vind i den fortsatte proces med at skabe endnu bedre 

rammer for det at bo på landet i Ringsted Kommune. 

 

 

Bestyrelsen for  

Landsbyforeningerne i Ringsted 


