
Landsbyforeningen i Ringsted Kommune 
 

Møde i Tvindelstrup Forsamlingshus 

Tirsdag den 30. oktober 2012 

Ca. 60 mødedeltagere 

 

 

Opsummering fra mødet: 

 

 

Niels Bruun de Neergaard, formand for Landsbyforeningerne i Ringsted Kommune: 

  

Mødet den 30. oktober er en opstart på processen med at finde frem til identiteten i de enkelte 

landsbyer og deres opland som oplæg til den nye landdistriktspolitik i Ringsted Kommune. En 

ny politik der skal afløse den nuværende fra 2004. Der arbejdes i den planlagte møderække 

hen imod en indstilling til kommunen om, hvordan borgerne på landet helst ser udviklingen. 

 

På mødet opfordres deltagerne til at komme med synspunkter, der nedfældes og derefter 

bedømmes af alle mødedeltagerne. Synspunkterne kan forhåbentligt være en inspirator og 

ledetråd i den fremadrettede proces. 

 

 

Carsten Blomberg, dir. Landdistrikternes Hus: 

 

 Vi skal skabe forandring på trods og være villige til at yde en stor indsats selv. Der skal 

lægges mange kræfter og energi i projekter, for at få dem op at stå 

 Os der bor på landet har gjort et aktivt valg – det er derfor, vi bor her 

 Hvis vi ønsker noget tilstrækkeligt meget og arbejder for det, er der en god mulighed for at 

det lykkes 

 Intet er umuligt – så hold fast i idéerne 

 Se og find mulighederne – gerne med hjælp udefra 

 Der skal også være plads til hullerne eller den sorte plet, hvor der intet sker. Nogle ønsker 

det sådan. Nogle lokalsamfund skal udvikles, men ikke alle. Nogle skal blot hvile i sig selv 

 Vi har jo bilerne. Så afstande betyder næsten ingenting. Husk vi ligger næsten altid selv i 

centrum 

 Vi skal udnytte nabolandsbyernes fortræffeligheder og blive enige om, hvem der satser på 

hvad. Det kan der komme en god løsning ud af i stedet for to halvgode. Lav bytte-bytte 

købmand 

 Også landsbyerne skal være moderne. Det skal ikke være forbeholdt byerne. Bosætning kan 

også være moderne og anderledes 

 Landsbyerne skal vedligeholdes ligesom byerne skal vedligeholdes. Det er både en lokal og 

en kommunal opgave. Tag fat i ejerne af de grimme huse. Alle skal hjælpe med til at 

landsbyerne ser pæne og ordentlige ud – ellers gider ingen bo i dem. 

 Udvikling og afvikling bestemmes i høj grad at borgerne selv. Ved udvikling skal der tages 

ejerskab. 

 Politikerne er ikke de vigtige. Vi skal først og fremmest have embedsmændene med. Det er 

dem der laver indstillingen til politikerne. Og løber man ind i vrangvillige embedsmænd så 

forsøg andre veje i systemet. Den gode kommunikation er afgørende. 

 Involver embedsmændene fra starten. Men bliv enige med jer selv først. Ellers nytter det 

ikke noget. Få evt. en fra forvaltningen med i begyndelsen – en som kan vejlede, om det er 

muligt lovgivningsmæssig, praktisk osv. men ikke politisk.  

 Lav en plan og en prioritering evt. med en trindeling over tid.  

 Husk: Kommunen vil gerne samarbejde 



 Det er samspillet mellem embedsmændene og ildsjælene der giver resultater. Men sørg for 

at finde en fælles hastighed. Husk at ildsjælene handler hurtigt og forvaltningen langsomt. 

Så find et kompromis i hastigheden. Lav forventningsafstemning 

 Lav en udviklingsplan for hver landsby. Vi skal vælge den rigtige vej – ellers er kræfterne 

spildt. Der er brug for en ledestjerne 

 Skab noget ”der kan ses fra månen” Det er svært at få almindeligheder igennem. Det skal 

gøre en væsentlig forskel 

 Planer skal være 2, 3 eller 4 år 

 Sats på serviceerhverv. Produktion passer måske alligevel ikke på landet. 

 Bredbånd og fiberdækning er et must. Alle skal have ordentlig adgang og hastighed 

 

 

Jens Karrebæk, planchef Ringsted Kommune, om kommunens rolle: 

 

Den gamle 2004 landsdistriktspolitik blev lavet i opgangstider og passer ikke perfekt til den tid 

vi nu er i, men der er mange gode intentioner i den gamle politik. Den sagde bl.a. samarbejde 

og dialog, udvikling, boliger, bæredygtighed osv. Den var dog ikke handlingsorienteret, som 

nogle pressen har givet udtryk for. 

Planstrategi 2011 lægger vægt på at styrke bosætningen i landsbyerne. 

Opgaven nu går ud på at finde frem til styrkerne i de enkelte landsbyer og deres opland. Hvad 

er specielt og hvad ønskes fremmet, herunder: 

 Synliggøre landsbyernes kvaliteter 

 Hvilke områder kan der skrues på? 

 Der kunne f. eks. arbejdes på en hjemmeside med beskrivelse af de enkelte landsbyer? 

 Der følger ikke nødvendigvis penge med! 

 Hvordan kan man gøre tingene anderledes? 

 Måske kan man gøre tingene selv – landsbypedel? 

 

Forvaltningen vil følge og deltage i Landsbyforeningernes møderække. Og vil mødes med hver 

enkelt Landsbyråd og via denne proces indsamle viden til brug for den nye landdistriktspolitik. 

 

Det er tanken at det nye oplæg til landdistriktspolitik kan fremlægges politik i løbet af foråret 

2013. 

 

 

Kommentarer under den følgende debat: 

 

 Den kommunale service er meget aftagende i landdistrikterne 

 Nedbryd silotankegangen og tænk på tværs i stedet for 

 Opret landsbypedeller og lad pengene følge med ud 

 Besparelser et sted i den offentlige transport bør overgå til andre områder f.eks. til Flex-bus 

 Der skal være byudvikling på landet – ikke kun i Ringsted 

 Glem ikke børneinstitutioner på landet 

 Der skal være kulturelle samlingssteder 

 Sport skal der også være gode muligheder for 

 Kultur- og udviklingsmidler gør en positiv forskel, selvom det er små midler 

 Ringsted kommunes landområder kan blive hovedstadens cykelferieområde 

 Opret virksomhedscenter 

 Lave mentorordninger, jobtræning og arbejdspladser 

 Hvorfor er det ikke forvaltningen/kommunen, der har taget initiativ til denne møderække? 

 I forhold til 2004 politikken er der truffet markante beslutninger som ikke fremgår af den 

godkendte politik. Der er bl.a. lukket 4 skoler. 

 Udnyt at vore landområder kun ligger 40 min. fra Rådhuspladsen. 



 Skab synlighed om landområderne 

 Dem der bor på landet er eksperter i landområder – ikke embedsmænd, der måske ikke 

engang bor i kommunen 

 Vi har valgt at bo her fordi der er fred og ro 

 Hvad er det der gør os glade ved at bo på landet. Fortæl det – også til dem udenfor dit eget 

lokalområde 

 Ejendomsmæglerne bør fortælle om nærheden til København 

 Atomaffaldsdepot kan placeres i Kværkeby! 

 Benyt langt mere solenergi – også til fjernvarme 

 Det virker besynderligt at cykelstien mellem Vigersted og Kværkeby ender blindt i begge 

ender.  

 Tænk også i bevarelse af de pæne bygninger. Det er identitet og kulturarv. Diversiteten i 

bygningsmassen er et aktiv. 

 Glem ikke historien og fællesskabet – og brug jeres flag 

 

 

 

Plancher  

Med antal ”like” 0 markeringer. Idéer og tilføjelser ses i punktform.  

Rækkefølgen er tilfældig: 

 

00000000000 

ERHVERV  

- Virksomhedscenter 

- Kontorhotel 

- Erhvervskuvøse 

 

0000000000000000 

SKOLER, UDDANNELSE OG PASNING 

- Bevare skoler og institutioner 

- Børneinstitutioner 

 

0000000 

DAGLIGVAREHANDEL 

- Småhandel/nichehandel 

- Bevare daligvarehandelen 

- Vareudbringning til ”svage” og ”travle” medborgere 

 

000 

BOLIGMULIGHEDER FOR ÆLDRE 

- Sikring af de ældres muligheder for at blive boende på landet. Yes! 

 

LANDBRUG 

 

00000000000000000000000 

KULTUR, FRITID, IDRÆT OG FORENINGSLIV 

- Aktivitetshus 

- Multihus 

- Kulturarrangementer 

- Projekt landsbyhistorie 

 

0 

MENTORORDNING 

 



00000 

BOSÆTNING, VÆKST OG GEOGRAFISK UDVIKLING 

- Bomuligheder for ældre 

- Multihus 

- Kontorhotel 

- Udbygning og udstykning 

- Etapevis udstykning i små portioner 

 

0 

LANDSBYPEDEL 

 

00 

LEGEPLADSER OG AKTIVITETSMULIGHEDER 

- Fællesfaciliteter 

 

0000000 

TURISME 

- Cykel 

- Bevaringsværdige ejendomme 

- Skilte med lokalinformation 

 

00000 

REKREATIVE STIER – OGSÅ CYKELVEJE 

- Bind landsbyerne sammen med stier/cykelstier 

- Cykelferieområde 

- Naturstier 

- Sti på gl. midtsjællandske jernbane 

 

00000000000000000 

BREDBÅND, IT, HJEMMESIDER OG KOMMUNIKATION 

- Fælles hjemmeside for landsbyerne i Ringsted Kommune 

- Omstændig mobildækning 

- Rimelig internetforbindelse 

 

000000000000000 

SIKRE SKOLEVEJE – OGSÅ PÅ CYKEL 

- Cykelstier og fodgængerfelter f. eks. Sorøvej 

- Cykelsti mellem Vigersted og Kværkeby færdiggøres 

- Cykelsti mellem Nordrup og Mulstrup 

- Skolesti Valsølille, Jystrup og Vigersted 

 

0000000000000000 

INFRASTRUKTUR, TRAFIKSIKKERHED OG KOLLEKTIV TRAFIK 

- Cykelstier – skolestier 

- Støjdæmpende foranstaltning på hovedvej (Sneslev) 

- Offentlig transport - aften 

 

 

000000000000000000 

SAMLINGSSTEDER OG AKTIVITETSHUSE 

- Multihus 

 

0 

NATUR OG MILJØ 

- Bygningsbevaringsplan 



 

 

0000 

KIRKERNE 

 

0000000000000 

KLIMA OG ENERGI 

- Solvarmeanlæg 

- Friluftsbad 

- Camping 

- Bæredygtig produktion af energi 

- Solcelleanlæg – fællesanlæg 

- indkøbsklub 

 

0 

OFFENTLIG SERVICE I NÆROMRÅDERNE 

 

00000 

SUNDHED OG ÆLDREPLEJE 

 

0 

DEN GODE HISTORIE OM DET AT BO PÅ LANDET 

 

000000000000000000 

FORSKØN LANDSBYERNE – GLEM RINGSTED INDTIL DA 

- Udseendet betyder også noget 

- Bevaringsværdige bygninger 

- Nedrivning af ikke beboelsesegnede huse 

- Drift og pleje af gadekær og andre grønne områder 

 

000000000 

FÆLLESSKAB – LOKALT – NABODISTRIKTERNE OG HELE KOMMUNEN 

- Socialt fællesskab 

 

0 

LANDSBYERNES DAG – PÅ SKIFT 

 

 

 

 

Afslutning: 

 

Alle kommunens landsbyråd og landsbyforeninger opfordres til inden for 14 dage – onsdag 

den 14. november - at indsende: 

 

- Landsbyidentitet for eget område. Styrker og kvaliteter  

- Visioner og ønsker til fremtiden. Herunder satsningsområder 

 

Jeres skriv vil indgå i den videre proces og være med til at danne grundlag for programmet til 

næste møde den 21. november. Mødested udmeldes snarest. 

 

Materialet sendes til: 

 Landsbyforeningernes bestyrelse. Mail: bestyrelsen@landsbyforeningerne.dk 

 



Videooptagelsen af Carsten Blombergs indlæg fremsendes snarest til alle formænd for 

landsbyforeningerne i kommunen. 

 

 

 

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  


