
Notat  
Borgermøde i Vigersted Forsamlingshus den 27. september 2015 

Lodsejere i og omkring bymidten var inviteret for afklaring af spørgsmål i forbindelse med 
endeligt udkast til opgradering af Vigersted bymidte. De fleste lodsejere var repræsenteret på 
mødet. Planen var i sin helheds udleveret til alle berørte lodsejere og til menighedsrådet og 
forsamlingshusets bestyrelse. 

Følgende emner blev berørt og vil indgå i Lokalrådets vurderinger i den videre proces: 

•   Generelt stor opbakning til projektet. 
•   Der fremkom forslag om at sø også kan benyttes til bademulighed. 
•   Sti-udkørsel fra Bredagervej til Bygaden bør sikres bedre, så der ikke sker en ulykke, 

når især børn kommer i høj fart ud på Bygaden. 
•   Der blev orienteret om at vi hjælper kommunen med at synliggøre retningslinjer for, 

hvor langt hække og beplantning må går ud over skel. Dette vil der orienteres 
yderligere om i kommende nummer af Lokalnyt. 

•   Store problemer med ”hærværk” på busterminal, når skolebørn venter på bussen. 
Terminalen bør flyttes til skolens område. Skolen bør tage emnet op, så byen ikke 
belastes af børn der ikke kan opføre sig ordentligt. (Kravler på taget, smører skidt på 
terminalen osv.) Derfor betænkelighed ved foreslåede toilet i planens nye terminalhus. 

•   Menighedsrådet anførte at toiletter ved kirken primært er til kirkens besøgende. 
•   Sø-anlæg bør sikres, så børn ikke kommer til skade. 
•   Sø og jordopfyldning bør tage hensyn til at der ikke kommer oversvømmelser i 

tilliggende haver.  
•   Der bør tænkes i dobbelt kloaksystem så overfladevand ledes til søen. 
•   Planen er retningsgivende og kan forandres i den fortsatte proces, da screening, 

lovgivning og fonde kan have indflydelse på det resultat planen ender ud i. 
•   Træer i bymidten bør fældes for at give lys og luft og for at fjerne krage- og rågekoloni, 

som er til stor gene. 
•   40 km fartgrænse efterlyses inden for alle byskilte, ligesom der var opbakning til 

stillevej forbi kirke og forsamlingshus. 
•   Der blev orienteret om røde 2-1 veje inden for byskiltene. Udføres snarest. Dog ikke på 

Humleorevej, da denne næsten lige har fået ny belægning. 
•   Der bør opgraderes med hensyn til gadebelysning – og fjernes beplantning, hvor denne 

skygger for lyset. 
•   Der bør arbejdes videre med cykelsti fra Ortved over Rusgårds Bakke og sikker 

fremføring cykelsti fra Kværkeby helt frem til Vigersted skole. Lokalrådet følger op. 
•   Der blev orienteret om at ny gangsti fra Vigersted skole til børnehuset etableres dette 

efterår. Der arbejdes på at denne bliver belyst i mørketiden. 
•   Lokalrådet arbejder på at den store ”Helhedsplan” ophøjes til bevarende lokalplan. 
•   Enighed om at Lokalrådet kører videre med planen for opgradering af bymidten til 

screening i kommunen og som basis for ansøgning til fonde samt helhedsplanpuljen i 
Ringsted Kommune. 
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