
Vigersted Lokalråd bygger på de lokales ønsker 
 

Vigersted Lokalråd blev etableret i april 
2012. Allerede fra starten har der været 
pæn aktivitet i det nye Vigersted Lokalråd. I 
foråret og hen over sommeren har der 
været en god dialog med Ringsted 
Kommune. Senest har der været møder med 
kommunen om bl.a. trafikforholdene 
omkring Vigersted Skole, SFO’en og 
Børnehuset. Også en ny hjemmeside er i 
fuld gang og ventes færdig inden årets udgang. 
 
Lokalrådet arbejder bl.a. med at stå godt rustet med input og dialog vedr. den 
kommende nye landdistriktspolitik i Ringsted Kommune – en ny politik, som så 

småt er ved at blive igangsat.  
For at stå endnu bedre klædt på til det 
fremtidige arbejde, håber Lokalrådet at 
Vigersted egnens borgere vil melde ind med 
gode idéer til lokalområdets fremtid. Det kan 
f.eks. være sikre skoleveje, rekreative stier, 
udbygning af landsbyen, en smukkere 
bymidte, fællesskab omkring hele 
lokalområdet og meget, meget mere. 

 
 
I arbejdet vil det være ønskeligt med et godt  
fundament, der afspejler, hvordan borgerne 
ønsker sig et endnu bedre lokalområde til glæde 
for nuværende og kommende borgere. 
 
Vigersted Lokalråd vil meget gerne have så 
mange i tale som muligt, da det er de lokale 
borgere der ved mest om området og derfor 
også er dem, der bedst ved, i hvilken retning 
lokalområdet bør udvikle sig. 
 
Vigersted Lokalråd omfatter Vigersted By, Humleore, Ågerup, Snekkerup, 
Egemose, Ortved og Værkevad.  

 
Udfyld skemaet eller tag en snak med et 
af lokalrådsmedlemmerne, hvis du har 
gode idéer eller emner, der kan hjælpe 
Lokalrådet. 



Vigersted Lokalråd 
c/o Palle Kristoffersen 
Borupvej 60, Snekkerup, 4140 Borup 
 
Hjemmeside: www.vigersted.net 
 
Bestyrelse: 

 Formand Palle Kristoffersen. Tlf. 21 22 80 09  
Mail: pkr@life.ku.dk 

 Næstformand Kim Petersen. Tlf. 28 95 88 77 
Email: kvp@kiratin.dk 

 Kasserer Michael Kalmberg. Tlf. 30 56 91 88 
Email: michael@kalmberg.dk 

 Sekretær Peter Hansen. Tlf. 20 83 60 90 
Email: ph@carlhansens.dk 

 Rådsmedlem Hanne Mikkelsen. Tlf. 28 12 63 62 
Email: hmikkelsen1@hotmail.com 

 Rådsmedlem Christina Hinding. Tlf. 29 90 42 28  
Email: christina@hinding.dk 

 Rådsmedlem Jørgen Gress Nielsen. Tlf. 23 38 52 59 
Email: joergen.gress@privat.dk 

Suppleanter: 

 Stig Oddershede. Tlf. 40 30 32 48 
Email: so@dlf.dk 

 Morten Emil Bruus Madsen. Tlf. 40 10 82 23  
Email: mebm@live. dk 
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