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Referat 
 

Ad 1  

 

Palle bød velkommen 

 

Ad 2 

 

Der blev kort fortalt om Landsbyforeningernes proces med at sætte gang i landsbyernes 

arbejde med landsbyidentitet – styrke og svagheder. Samt efterfølgende input til 

forvaltningens arbejde frem mod en ny landdistriktspolitik. Møderækken består at 4 elementer: 

- Opstart på dialogen og processen. Tvindelstrup Forsamlingshus den 30. oktober 2012  

- Follow-up møde den 21. november i Bringstrup Forsamlingshus den 21. november kl. 

19. Dette møde tager udgangspunkt i ideer og forslag fra de enkelte lokalsamfund. 

Disse tanker skal være indsendt til Landsbyforeningernes bestyrelse inden den 14. 

november 

- Følges op af møde i januar, hvor der samles op på alle tanker og ideer. Der udarbejdes 

et samlet skrift til forvaltning og politikere, som oplæg til den kommende 

landdistriktspolitik i Ringsted Kommune. 

- Forvaltningen afholder en møderække med de enkelte landsbysamfund for at sætte 

fokus på identiteten i landområderne 

 

Ad 3 

 

Indsamlede idéer i Vigersted Lokalområde, bl.a. fra Kildemarkedet i september. 

 

Kvaliteter i Vigersted lokalområde 

 Skole, hal, sfo og børnehus med vuggestue og børnehave, samt naturlegeplads. 

 Et godt foreningsliv med mange aktiviteter for store og små 

 Et velfungerende forsamlingshus 

 Kirke med et aktivt menighedsråd med fornuftige ungetilbud 

 Flot natur omkring: Humleore, moserne, dyrefolde og en flot kirke, samt smukke 

kulturlandskaber. 

 4H,  



 Idrætsforening  

 Fitnesscenter mv. 

 Et aktivt teaterliv 

 Godt sammenhold og gode tilbud til børn, unge og voksne 

 Et godt naboskab med en sober tone mellem beboerne 

 

Ønsker til lokalområdet: 

 

Indkøb: 

 Indkøbsmuligheder 

 Cafe 

 Take away 

 

Aktiviteter: 

 Flere byfester 

 Cafe om søndagen i forsamlingshuset evt. med foredrag/musik 

 Mere aktivitet i forsamlingshuset fx søndagscafe, mødehus, fælles spisning, koncerter 

mv. 

 Danseundervisning og pardans 

 Noget mere for de unge 

 

Trafik: 

 Bedre cykelstisystemer bl.a. fra Roskildevej og Ortved kombineret med rekreative 

muligheder. Dvs. cykelstierne behøver ikke nødvendigvis at ligge klods op af 

biltrafikken, men må gerne følge den nærmeste rute gennem landskabet. 

 At cykelstien fra Kværkeby kommer bedre gennem byen helt frem til skolen 

 Bedre bustrafik især om aftenen og i weekenden 

 

Omgivelserne: 

 Område med borde og bænke fx kirkeengen eller marken bag busterminalen. Der 

mangler et sted man kan mødes og hygge 

 Flotte indgangspartier til byen fra alle indfaldsveje. Skjule alle bagsider af skiltning med 

søjletræer og buske. Skiltning afpasset til landsbymiljø og ikke til store veje 

 

Ønsker til Lokalrådet: 

 

Politik: 

 Være synlige, troværdige, positive og proaktive i forhold til politikere og forvaltning 

 At der arbejdes målrettet og dygtigt med at udvikle Vigersted by til en landsby, der vil 

være endnu mere attraktiv og smuk at bo i. Med en bymidte, der virkelig bliver flot og 

rar at gå tur og bo i. 

 Arbejde for etablering af ældreboliger 

 At der udarbejdes en vejledning til, hvordan landsbyen kan udbygges 

med ”landsbyhuse” og at der evt. kan gives diplom til flotteste renovering/nybygning. 

Ved udstykningen på ”Concare” jorden bør der bygges landsbyhuse tættest på 

landsbyen. 

 

Aktiviteter: 

 Flere arrangementer for børn og unge 

 Tage initiativer til borgermøder, når emner skal debatteres 

 Forsamlingshus omdannes til kulturhus 

 

Trafik: 

 Hastighedsbegrænsninger og bedre skiltning 

 Chikaner eller bump 



 Bustrafik i weekenden og om aftenen 

 Sikre cykelveje 

 Hvide striber langs vejene 

 Forbyde lastvognstrafik ad Humleorevej og Ortvedlund 

 Skiltning til naturlegepladsen 

 

Omgivelserne: 

 Træer langs Ågerupvej 

 Blomster ved indfaldsvejene og på kirkeengen 

 Lys på kirken 

 Sikre at nye udstykninger tager hensyn til det flotte indsyn til kirken via lokalplaner. 

 

Forskønnelse af bymidten: 

 At P-pladsen og kirkeforpladsen integreres med granit/brostens belægning 

 Træer langs kirkeengen samt borde og bænke 

 At legepladsen og engen bag busterminalen udvikles, og bliver en integreret del af 

kirkeengen og bymidten 

 At der opstammes og fældes træer på bymidten, så kirken ikke ligger skjult. Også når 

man kommer fra Kværkeby 

 

Sociale tiltag: 

 Oprette mentorordning, som stiller sig til rådighed, hvis potentielle tilflyttere har brug 

for en rundvisning i området. Dvs. vise alle lokalområdets kvaliteter frem. 

 Arbejde for en landsbypedel. 

 Arbejde for en aktiv hjemmeside med totalkalender for alle egnens aktiviteter. 

 Arbejde på at samle hele sognet – også udkantsområderne 

 Arbejde for en sammenlægning af Kværkeby og Vigersted menighedsråd 

 Arbejde på at samle foreningerne og gøre dem mere synlige 

 Sikre fyldig lokal information om områdets kvaliteter. 

 

Andet: 

     -   Nyt tag på forsamlingshuset 

 

Ad 4 

 

Debat om Vigersteds identitet. Som supplement til ovenstående og tidligere fremførte tanker 

og idéer. 

 

Fysiske forhold – infrastruktur: 

• Sikkerhed ved Ågerupvej imod hurtig traktortrafik. Der køres for hurtig gennem byen 

og forbi skolen med store maskiner 

• Hastighedsproblemer gennem byen - generelt 

• Specielt strækningen rundt i Bygaden fra Ågerupvej til Rusgaards Bakke 

• Husk Vigerstedvej i forhold til trafikdæmpning 

• Bump på Snekkerupvej gøres højere 

• Bedre vedligeholdelse af offentlige arealer 

• Der mangler fodgængerovergange ved skolen 

• Generelt er der dårlig oversigtsforhold i Bygaden 

• Bedre chikane på Snekkerupvej 

 

Aktiviteter: 

- Anvendelse af cafeteria i hallen til Vigersted Idrætsforening 

- Vigersted Forsamlingshus som Kulturhus 

- Foreninger bør kunne låne forsamlingshuset til møder og generalforsamlinger, 

ligesom der stilles lokaler gratis til rådighed i Ringsted 



- Forsamligshus som grundlag for aftenskoleaktiviteter og mere aktivitet gennem 

ugen 

- Skabe fælles ejerfornemmelse for Vigersted Forsamlingshus 

- Flere børneaktiviteter også om søndagen 

 

Foreningsliv: 

• Dårlig dialog mellem VIF og Ringsted Kommune ang. tildeling af haltimer og ombygning 

af gamle cafeteria 

• Tilbud for børnefamiler og deres børn viser sig succesfyldt 

 

Markedsføring: 

• Mindste by tættest på København med egen skole fra 0-9. klasse 

• Vigersted – Ringsteds Uddannelseslandsby nr. 1 

• Folder til brug for ejendomsmæglere. Pdf til print fra hjemmeside  

 

Fremtidens Vigersted: 

• Forskønnelse af bymidten som er unik for Vigersted 

• Bevare så mange rekreative og kulturelle kvaliteter som muligt  

• Revitalisering af Naturlegepladsen – udbredt ønske fra bedsteforældre og børnefamilier. 

Legepladsen er i en ynkelig forfatning. Der er kun en gynge tilbage. Har tidligere 

tiltrukket besøgende fra nær og fjern 

• Udbygge aktiviteter for at tiltrække børnefamilier 

• Skræksenarie og advarsel: Undgå frilandsmuseum og folkedanserkostumer og 

fotografering om søndagene 

• Husk at bevare indblik til kirken 

 

Andet: 

• Telebusordning 

• Udvidelse af flextrafik til også at dække til Borup Station. Mange benytter Borup station 

• Hvordan får man aktiveret børnefamilier fra villakvartererne til at give deres besyv med? 

• Husk at skolen er en væsentlig del af vores identitet 

• Opret lokal markedsplads på hjemmesiden 

• Bedre kommunikation og reklame for arrangementer 

• Sæt pris på den ildhu der er omkring lokalrådet, og fortæl det til venner og bekendte 

• Lave web-møde med foreningerne, så alle kender mulighederne omkring den nye 

hjemmeside 

• Kom tidligt ud med dato for lokalrådets generalforsamling.  

• Lokalrådsmøder gerne på søndage 

• Udsende Lokalrådets Nyhedsbreve på mail til alle med mailadresse 

 

Ad 5 

Det blev foreslået, at alle foreninger indkaldes til en særskilt præsentation, i form af Web-shop, 

hvor der fortælles om, hvordan man kan indlægge materiale om de enkelte foreninger. 

 

Der var positiv stemning omkring en fælles kalender. Dog gerne med mere fyldig omtale af 

arrangementerne på kalenderen. 

 

Stor ros til Michael for hjemmesiden. 

 

Ad 6 

 

Der blev vist eksempler på Lokalrådets arbejde bl.a. med dialogen til kommunen vedr. bedre 

trafiksikkerhed omkring skolen og børnehuset. Og orientering om høringssvar. 

 

Ad 7 



 

Palle takkede for den gode debat. 

 

 

Referent Peter Hansen 

 

11. november 2012 

 


