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Den borgerdrevne
Lokale Udviklingsplan
Lokalområdet Vestlandet4700
Hyllinge, Marvede, Vallensved sogne samt Ladby og Guderup

Vestlandet4700
Fantastisk natur, tæt på Næstved, skønne landsbyer og gode fællesskaber

Fra idé til handling
Basisdokument
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Vestlandet4700
(Hyllinge, Marvede, Vallensved
sogne samt Ladby og Guderup)
Vestlandet4700 er geografisk stort landområde tæt på Næstved med mange små landsbyer.
Områdets varierede natur med adgang til strand, skove, engområder og vandløb i samhørighed med
landbrugserhvervet er et stort aktiv for borgerne i området. Samtidig er der mange kulturhistoriske
bygninger og kulturarv, som borgerne i området er stolte af.
Der er mange forskellige aktive foreninger og traditioner, og der er især fire samlende lokaliteter i
området:
Hyllinge er i kommuneplanen udpeget som lokalt udviklingscenter med skole, børnehave og
sportshallen og er områdets største by. Menstrup – Spjellerup og Kyse-Vallensved er udpeget som
støttepunkter og er mindre landsbyer med et aktivt foreningsliv i henholdsvis Marvede gamle skole
og Mødestedet. Derudover er der flere mindre landsbyer bla. Ladby med Ladbyhus som
samlingspunkt.
Formålet med de Lokale Udviklingsplaner er at styrke sammenhængskraften, fællesskabet og
engagementet lokalt. De Lokale Udviklingsplaner er borgernes visioner og planer for udviklingen af et
lokalområde. De skal skabe fælles retning og samle de lokale kræfter om borgerdrevne aktiviteter og
tiltag, der gør lokalområderne mere attraktive. Planerne skal herudover være rettesnor for
kommunen i forhold til, hvad borgerne anser som vigtigt for udviklingen af lokalområderne
Arbejdet med de borgerdrevne lokale udviklingsplaner i Vestlandet4700 blev sat i gang ved et
borgermøde med ideværksted i Centergården i juni 2016. Ideværkstedet blev efterfølgende fulgt
op med en spørgeskemaundersøgelse.
På baggrund af ideer fra borgermødet og spørgeskemaundersøgelse, har lokalrådet i 2017
arbejdet med at finde de områder, som de ønsker at arbejde videre med i 2017.
Lokalrådet vil i løbet af efteråret 2017 præsentere planen for foreninger og borgere og
derigennem skabe en fælles platform for det videre arbejde.
Den lokale udviklingsplan er ikke en færdig plan, men vil udvikle sig i takt med at
arbejdsgrupper, foreninger og lokalråd fordyber sig i de forskellige emner og tager nye op.
Udviklingsplanen vil ligge på lokalområdets hjemmeside www.Vestlandet4700.dk, og her vil den
løbende blive opdateret.
God læselyst og god arbejdslyst
De bedste hilsner
Lokalrådet Vestlandet4700
(Hyllinge, Marvede, Vallensved sogne samt Ladby og Guderup)
Du er altid velkommen til at kontakte os,
hvis du har nogle spørgsmål og/eller gode idéer.

Kontakt formand Dorte Rugbjerg:
E-mail: Vestlandet4700@gmail.com
Hjemmeside: www.Vestlandet4700.dk
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Overblik over resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen
Antal besvarelser i alt: 106 (status pr. 5. september 2016)
Aldersfordeling






Ca.
Ca.
Ca.
Ca.
Ca.

9% under 25 år
13% mellem 26-35 år
20% mellem 36-50 år
45% mellem 51-65 år
12% over 65 år

Kønsfordeling



52% kvinder
48% mænd

Hvor bor respondenterne






39% er bosiddende i eller tættest på Hyllinge
29% er bosiddende i eller tættest på Menstrup/Spjellerup
22% er bosiddende i eller tættest på Kyse/Vallensved
5% er bosiddende i eller tættest på Ladby/Guderup
5% bor ikke i lokalområdet (men har en tilknytning til området)

Det er naturligvis vigtigt at holde sig for øje, at der er stor forskel på, hvor mange fra de forskellige
landsbyer, der har besvaret spørgeskemaundersøgelsen.

Aktive i en forening i lokalområdet
Ja: 36%
Nej: 64%
I forhold til om borgerne evt. kunne have lyst til at være med til at realisere én eller flere af ideerne, så ser
det således ud:
Ja: 28%
Måske: 47%
Nej: 25%
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Hvilke overordnede ideer har flest markeret som værende vigtige for udviklingen
(opstillet i forhold til den andel, der har markeret ideen som vigtig)
Tilflyttere skal føle sig taget godt imod
Fredning af skolen i Hyllinge
Bedre kollektiv transport
Bedre bredbånd og mobildækning lokalt
Flere sammenhængende naturstier
Aktive tiltag i forhold til at styrke bosætningen
Skabe nye lokale arbejdspladser
Bedre synliggørelse af de lokale aktiviteter
Flere blomster i lokalområdet til glæde for os alle
Styrke mulighederne for cykelturisme fx flere shelters og naturteltpladser
Flere lokale aktiviteter og events
Nytænkning i forhold til de nuværende fysiske rammer/samlingssteder
Flere cykelstier
Bedre koordinering af de lokale aktiviteter
Centerbutik + café
En ”Plan B” forberedelse af friskole og/eller specialskole i tilfælde af lukning
Søge oplysning/få hjælp/få ideer hos nabobyer – evt. på tværs af lokalområderne
Arbejde for stigende børnetal ”Knald for Danmark”
Arbejde for udflytning af kommunale arbejdspladser/faciliteter
Afklare om det er muligt at producere både varme og el
Rågekoloni fjernes
Lokalt kontorfællesskab for pendlere og iværksættere
Gadekær i Menstrup renoveres
En ny lokal kro
Alternative løsninger i forhold til transport og trafik
Afstressende refugium for stress-syge i det gamle plejehjem
Legeplads ved gadekæret i Spjellerup
Hjælp til have/hus fra skoleklasser
Styrke Fuglebjergskole som overbygningsskole
Deleøkonomi

89 %
79 %
78 %
78 %
69 %
66 %
60 %
58 %
51 %
51 %
49 %
49 %
47 %
44 %
44 %
40 %
39 %
38 %
38 %
37 %
34 %
33 %
29 %
27 %
26 %
24 %
21 %
19 %
17 %
9%

Ovenstående ideer er fremkommet på borgermødet i Hyllinge den 1. juni 2016
Borgerne i lokalområdet har efterfølgende haft mulighed for at pege på de ideer, som de mener bedst kan
medvirke til skabe udvikling lokalt. Herudover har alle haft mulighed for at komme med nye ideer og
kommentere på ideerne.
Ideerne markeret med fed vil Lokalrådet igangsætte initiativer i forhold til (se side 8+9)
Spørgeskemaet har også haft fokus på ”perler” i lokalområdet. De mange stoltheder skal præsenteres på den
kommende lokalområde-hjemmeside.
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Nye ideer/kommentarer som følge af spørgeskemaundersøgelsen
Lokalrådet har gennemgået de mange besvarelser og opstillet en oversigt over de forskellige
nye ideer/kommentarer fordelt på temaer og landsbyområder.

Naturen
Fælles

Hyllinge

Menstrup/Spjellerup

Kyse/Vallensved
Ladby/Guderup






















Udendørs motionscenter
Vandrestier
Flere sammenhængende naturstier
Kløverstier
Skiltning af naturstier i området
Flere blomster i lokalområdet til glæde for alle
Vedligeholdelse af eksisterende stier
Der skal ske noget i anlægget
Kroen
Fortovet ved Søndergade og Tåstrupvej
Genetablere nedlagte stier
Rågekolonier fjernes
Udnytte grønne områder ved Marvede Gl. Skole
Legeplads i stedet for renovering af gadekær
Renovering af gadekær i Menstrup
Legeplads ved gadekæret i Spjellerup
Udendørsscene i forbindelse med kroen
Renovere bygninger og rydde op i Vallensved
Nærhed til fodsporet
Kulturarv



Tilflyttere skal føle sig godt taget imod, velkomstkomité med
information/velkomstpakke
Aktive tiltag i forhold til at styrke bosætning
Nabohjælp
Mere alment byggeri
Efterskole
Uro om skolen er ødelæggende
(Undgå) døende lokalsamfund
Opfordre alle naboer til at byde nye velkomne
Beboerforening har en velkomstmappe
Oplysningstavle med information om livet i Hyllinge
Løsning af kraftvarme (mange!)
Få varmeværket under Næstved
Reklame for skønne Hyllinge
Synliggøre den dejlige børnehave, velfungerende skole, gode sports-faciliteter.
Løsning af kraftvarme (mange!)
Fremme grøn energi
Nedlæg varmeværket
Få varmeværket under Næstved
Forbedre vedligeholdelse af gadekær i Menstrup og området ved flagstangen
Oplysningstavle

Bosætning
Fælles

Hyllinge

Menstrup/Spjellerup
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Kyse/Vallensved
Ladby/Guderup

Børn, unge og ældre
Fælles

Hyllinge

Menstrup/Spjellerup

Kyse/Vallensved
Ladby/Guderup



















Gør byerne til børnebyer, få chikaner op så bilerne ikke kan ræse igennem, og gør i det
hele taget mere for at børnefamilier skal vælge området
Gør området attraktivt for børnefamilier med legepladser
En plan B forberedelse af friskole og/eller specialskole, i tilfælde af skolelukning
Styrke Fuglebjerg skole som overbygningsskole
Hjælp til have/hus fra skoleklasser
Fest for de unge
Fartregulering gennem Hyllinge
Gør byerne til børnebyer
Udnyt Hallen til baby rytmik
Samdrift af børnehave og privat Hyllinge Skole
Kæmpe for skolen
Legeplads, vejbump
Fastholde buslinjer
Sikre faglig stærk skole
Aktivitetshus i hallen
Marvede Gl. Skole kan bruges, hvis Hyllinge lukker
Legeplads ved gadekæret i Menstrup og Spjellerup




Sikker skolevej via Fodsporet
Besøgsgårde

Aktiviteter og samlingssteder
Fælles

Hyllinge






















Bedre koordinering og synlighed af lokale aktiviteter, lokal hjemmeside, evt app
Flere lokale aktiviteter og events, styrker det sociale samvær
Koncerter langs fodsporet
Opslagstavle
Kontaktlister over foreninger
Fælles fester og fejringer
Naturoplevelsespladser
Nytænkning i forhold til de nuværende fysiske rammer/samlingssteder
Få flere til at bakke om de lokale foreninger, aktiviteter og tiltag, og få flere ildsjæle
Byfester
Historiske vandringer i vores lokalområde
Husk Mærk Næstved også er for lokalområdet
Event, hvor alle aktiviteter samles på en dag, ’foreningernes dag’
Fælles lokal arbejdsdag
Samle arrangementer: volleydag og fest om aftenen
Vandrefestival
Lille butik
Slægtsforskning i Centergården
Opslagstavle
Mountainbike bane
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Menstrup/Spjellerup

Kyse/Vallensved

Ladby/Guderup
























Kunstudstillinger
Samlingssted i dagtimerne
Arkiv for gamle postkort og billeder
Bredere udnyttelse af hallen
Café område på 1. sal i hallen
TV skærm på Centergården
Arrangement i forbindelse med sidste skoledag
Synliggøre aktiviteter, der kan trække folk fra Næstved til Vesthallen
Opslagstavle
Legeplads
Gocart bane
Sommerfest på Marvede Gl Skole
Gadekær i Menstrup (oprensning)
Forbedring af vejen til Bjørnebæk strand
Marvede Gl Skole ændres til Vandrehjem
Stier
Udsigtspunkt på Menstrup Bjerg, når møllerne fjernes
Lejrplads på vænget bag Vallensved Sognegård, som kunne bruges til Sct Hans,
friluftsgudstjeneste eller bare med borde og bænke til en aftengåtur, mødested for
naboerne og børnene kunne spille bold og lege
Naturoplevelsespladser
Udnytte at vi ligger tæt på Fodsporet
Kontaktlister over foreninger
Fælles fester og fejringer

Transport og trafik
Fælles

Hyllinge

Menstrup/Spjellerup
Kyse/Vallensved






















Skolesikker vej til Fuglebjerg
Bedre kollektiv trafik
Arbejde for bedre busnet
Lokal kampagne: ’vælge kollektiv transport frem for privat bilisme
Forbindelse mellem Skælskørvejen og Slagelsevejen via Hyllinge
Flere cykelstier, binde lokalområdet sammen
Alternative løsninger i forhold til transport og trafik
Delebiler/lånebiler/servicebiler
Koordinere forældrekørsel via app
Fartregulering gennem Hyllinge
Fastholde buslinjer
Fælleskørsel fra private til indkøbsture (Fuglebjerg) og til forbindelse til busser
Direkte bus fra Hyllinge til Næstved
Minibus/stortaxa fra Hyllinge til Kyse
Ændring af Næstved – Slagelse bussen, så den drejer ind om Hyllinge
Sikre bustider passer med skolens ringetider
Cykelsti Jenstrupvej-Hyllinge som den var engang
Vejbump
Cykelsti fra Menstrup til Næstved
Direkte bus fra Hyllinge til Næstved via Kyse
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Ladby/Guderup






Minibus/stortaxa fra Hyllinge til Kyse
Ændring af Næstved – Slagelse bussen, så den drejer ind om Hyllinge via Kyse
Omfartsvej udenom Vallensved
Sikre bustider passer med skolens ringetider

Erhverv og turisme
Fælles

Hyllinge

Menstrup/Spjellerup
Kyse/Vallensved





















Skabe nye lokale arbejdspladser
Lettere at starte virksomhed op
Fælleskontor til distancearbejde
Lokalt kontorfællesskab for pendlere og iværksættere
Mere økologi
Bedre skiltning af cykelruter
Styrke mulighed for cykelturisme f.eks. flere sheltere og naturteltpladser
Mangler forbindelser til Fodsporet
Styrke kendskab til Fodsporet
Handlemuligheder for turister fra Fodsporet
Udleje Hallen til flygtninge aktiviteter
Fritagelse af areal- bidrag for erhverv
Samle oplysninger om Hyllinge sammen med lokalhistorisk arkiv
Centerbutik i Kroen
Sommerhøjskole og lokale festivaler
Refugie til stressramte
Fiskeri ved strand
Beskrivelse om området skal være synligt, evt på turistforeningens hj side
Fiskeri ved å

Ladby/Guderup

Digital infrastruktur
Fælles




Hyllinge
Menstrup/Spjellerup






Kyse/Vallensved
Ladby/Guderup

Bedre bredbånd og mere offentlig wifi
Næstved kommune skal sikre mobildækning og internet med højere hastighed og
kapacitet
Bedre internet til Jenstrup
Fibernet til Spjellerup
Forbedret mobildækning
Bedre bredbånd og mobildækning i Kyse området
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Fra idé til handling
I Lokalrådet vil vi arbejde med Aktiviteter og samlingssteder:
Konkret: Bedre synliggørelse og bedre koordinering af de lokale aktiviteter

Formål:
 Styrke fællesskabet i lokalområdet
 Støtte de eksisterende foreninger
 Sikre koordinering og udvikling af aktiviteter samt foreninger
Hvad gør vi?
 Afholde 1 årligt møde med formænd/en repræsentant fra de eksisterende foreninger
 Medvirke til en samlet oversigt over aktiviteter i lokalområdet, såvel på Mærk Næstved, som på hjemmeside
og trykt i husstandsomdelte fællesskrivelser (HyllingeNyt og Det blå blad)
 Sikre en velfungerende og opdateret hjemmeside fra vores lokalområde
 Sikre en velfungerende og opdateret Facebook side fra vores lokalområde
 Støtte lokale aktiviteter økonomisk ud fra en fastsat strategi
Mere info i forhold til det videre arbejde:
Lokalområdet har mange foreninger og enkelte samlingssteder. Opdatering af disse findes elektronisk på bl.a.
Næstved kommunes hjemmeside
http://www.naestved.dk/Kommunen/Lokaldemokrati/BylaugBorgerforeninger.aspx samt på Foreningsportalen
https://foreningsportalen-naestved.kmd.dk, hvor det er muligt at booke lokaler på Hyllinge skole og i Vesthallen.
Lokalrådets hjemmeside www.vestlandet4700.dk vil ligeledes komme til at indeholde links til foreninger og
samlingssteder.
Oversigt over samlingssteder og aktiviteter ud fra eksisterende foreninger (ikke fyldestgørende):
Hyllinge/Agerup: Centergården, Vesthallen, Hyllinge Sogns Beboerforening, Hyllinge Tennis, Tensing, KFUM
spejder, Hyllinge GIF-AMOS, HMIF-Volleyball og Gymnastik, Juletræsudvalg, Menighedsråd, Facebook – Hyllinge og
omegns borgerside,
Menstrup/Spjellerup: Marvede Gl Skole, Marvede Gl Skole har følgende foreninger tilknyttet: Aktive Kvinder og
Mænd, Menstrupforeningen, All American Cruisers, De Blå Baretter, L’hombre, Dagplejen, Gymnastik (HMIF); her
udover findes: Menstrup Skytteforening, Menstrup Amatørteater (Den muntre forening), Juletræsforeningen,
Marvede sogns menighedsråd, Facebookgrupper: Menstrup fællesskabsgruppe, Menstrup-Spjellerup Bylaug, Køb
Salg og Gratis i Menstrup
Vallensved/Kyse: Mødestedet, Vallensved Gymnastikforening, Kyse skytteforening, Facebookgruppe: KyseVallensved,
Ladby/Guderup: Ladby Foredragsforening
Fra borgermødet og spørgeskemaet udtrykkes bl.a. følgende ønsker:
Generelt: kontaktliste over foreninger, opslagstavler, fælles fester og fejringer, koncerter langs fodsporet,
historiske vandringer, byfester, aktiviteter til at styrke det sociale samvær, smart organisering af diverse opgaver,
naturoplevelsespladser og stier
Hyllinge/Agerup: lille butik, slægtsforskning i Centergården, mountainbike bane, kunstudstillinger, samlingssted i
dagtimerne (Centergården), Arkiv for gl postkort og billeder, bredere udnyttelse af Hallen, Caféområde på 1.sal i
Hallen, TV skærm på Centergården,
Menstrup/Spjellerup: Legeplads ved gadekær, sommerfest på Marvede Gl Skole, oprensning af Menstrup
gadekær, forbedring af vejen til stranden, Marvede skole ændres til vandrehjem, udsigtspunkt på bjerget. Gocart
bane
Vallensved/Kyse: lejrplads på vænget bag Vallensved Sognegård
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I Lokalrådet vil vi arbejde med bedre bredbånd:
Konkret: Bedre bredbånd og mobildækning lokalt

Formål:
 sikre, at såvel private, som erhverv (privat og offentlige) kan få den ønskede mobildækning
 sikre, at såvel private som erhverv (privat og offentlige) kan opnå den ønskede bredbåndsdækning
Hvad gør vi?
 Nedsat en arbejdsgruppe med de interesserede fra spørgeskemaundersøgelsen
 Sikre tæt dialog til Næstved kommune, Center for IT og Digitalisering v. Centerchef Bo Guntofte, bl.a. gennem
arbejdsgruppen
 Undersøger de eksisterende nuværende muligheder
 Finder ildsjæle i de dårligt dækkede bredbåndsområder til at arbejde videre på en bedre løsning:
 Jenstrup
 Spjellerup
 Kyse
 Tager kontakt til mobiludbydere gennem Næstved kommune om den manglende dækning i de tyndt befolkede
områder.
Mere info i forhold til det videre arbejde:
Vores lokalområde er geografisk stort, med små byer, landsbyer samt mange boliger og virksomheder på landet
(landbrug bl.a.). Det betyder mindre interesse fra mobil- og bredbåndsudbydere, da der er færre brugere på
samme mast eller der skal graves længere for at få fibernet ud. Desværre er der flere områder, som oplever dårlig
mobil dækning, der er langt til masterne, der er kun mast i Hyllinge, og en planlagt mast i Menstrup ifølge
Mastedatabasen http://www.mastedatabasen.dk/VisKort/PageMap.aspx samt andre eller sammenfaldende
områder, som oplever dårlig bredbåndsdækning. Dette hænger dårligt sammen med Næstved kommunes ønske
om, at der kan etableres små virksomheder på landet (samt de store og små eksisterende – bl.a. landbrug), hvis
der ikke er mobil og/eller bredbåndsdækning.
Ud af digitaliseringsstyrelsens kort https://bredbaandspulje.ens.dk/ kan aflæses, hvordan bredbåndsdækningen er
i hele lokalområdet, og der er flere store landområder, som har ringe dækning (maksimalt kan få 5 Mbit/s
download og 1 Mbit/s upload), hvilket er den samme oplevelse der er i lokalområdet, og heraf ønskerne fra
spørgeskemaundersøgelsen, samt fra borgermødet juni 2016:
- Bedre bredbånd og mere offentlig wifi
- Næstved kommune skal sikre mobildækning og internet med højere hastighed og kapacitet
- Bedre internet til Jenstrup
- Fibernet til Spjellerup
- Bedre bredbånd og mobildækning i Kyseområdet
- Forbedret mobildækning (bl.a. Menstrup)
Næstved kommune har afsat en pulje på 300.000 kr. (i 2016) til hjælp til borgere i de tyndt befolkede områder (ca.
7000 husstande). Det forventes, at der kommer en ny pulje i 2018.
Energistyrelsen har afsat en bredbåndspulje på 40 mill. kr. i 2017 til udbygning af fiber til mindre bysamfund.
SEAS-NVE har øremærket 100 millioner kroner til at få udbredt fibernettet i Region Sjælland i 2017.
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I Lokalrådet vil vi arbejde med Naturen og det åbne land
Konkret: Skabe mulighed for adgang til naturen og det åbne land

Vi vil




Gøre det endnu lettere at få adgang til naturen og det åbne land i samarbejde med lodsejere og
kommunen og derved sikre at flere får glæde af naturen og det åbne land i lokalområdet.
Forskønne gadekær
Arbejde for flere vandre-og naturture i lokalområdet i samarbejde med de lokale foreninger.

Hvad gør vi?
 Nedsætter en arbejdsgruppe med de interesserede fra spørgeskemaundersøgelsen og andre lokale, som viser
interesse.
 Samarbejde med foreningerne om etablering af vandre- og naturture
 Undersøge støttemuligheder, herunder stipuljer og LAG
 Sikre tæt dialog til Næstved kommune, Center for Plan og Miljø, bl.a. gennem arbejdsgruppen

Mere info i forhold til det videre arbejde:
Lokalområdet er kendetegnet med en varieret natur. Susådalen, der bugter sig fra Ladby mod Holløse,
morænelandskabet med det åbne land og og Saltø å systemet, der bugter sig igennem landskabet fra Harrested å i
nord og ned til udløbet af Saltø å i syd. Kulturlandskabet med Kirkeomgivelser i Vallensved, Hyllinge og Marvede og
de mange bevaringsværdige og historiske bygninger og agerlandet med gårde og herregårdlandskaberne ved bla.
Saltø og kystlandskabet ved Bjørnebæk i syd. Fodsporet – cykelstien mellem Næstved og Slagelse – løber igennem
området med mulighed for friluftaktiviteter på shjelter- og bålpladser og motionsbaner, samt legepladser.
I spørgeskemaundersøgelsen og ved borgermødet i juni 2017 er der fokuseret på




Ønske om flere sammenhængende naturstier.
Renovering af gadekær i Menstrup
Ønske om flere vandre- og naturture

Der er peget på etablering af flere rundture udfra Fodsporet ved at genetablere gamle nedlagte stier, etablering af
vandresti til Bjørnebæk strand og en natursti fra Bisserup til Karrebæk.

I Lokalrådet vil vi arbejde med børn, unge og ældre
Konkret: Rammerne for det hele liv i lokalområdet skal være tilstede

Vi vil:
 arbejde for at alle generationer kan have et aktivt liv i vores lokalområde
Hvad gør vi?
 Vi bakker op om lokale steder, hvor man kan mødes om lokale aktiviteter
 Vi støtter op om muligheden for lokal pasning af børn i dagpleje og børnehave
 Vi går i dialog med ældrecentrene om lokale tilbud til de ældre
 Vi bakker op om etablering af en følgegruppe til Hyllinge skole
Mere info i forhold til det videre arbejde:
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I Lokalrådet vil vi arbejde med transport og trafik
Konkret: Rammerne for det hele liv i lokalområdet skal være tilstede

Vi vil:



Undersøge mulige løsningsforslag for forbedret offentlig trafik fra lokalområdet mod Næstved
”trafikgruppen” under Teknisk Udvalg.



Får kortlagt de eksisterende markveje/stier for at se om de eventuelt kan bruges som en del af
et forbedret cykelstisnet.

Hvad gør vi?

Være med til at sikre de eksisterende buslinjer, samt arbejde for at der etableres buslinje direkte fra
Hyllinge, over Kyse/Vallensved til Næstved.
Være med til at komme med løsningsforslag til Næstved kommune om linjeføring for cykelsti fra
Spjellerup/Menstrup til Næstved, eventuelt via en tilslutning til fodsporet.

Lokalområdet er geografisk stort, og er kendetegnet ved at være gennemkørselsområde fra Næstved til Fuglebjerg/
Slagelse via Rute 22 Slagelsevej.
Rute 265 Skælskør landevej er ligeledes kendetegnet ved at være gennemkørselsvej.
Udfra ønskerne i spørgeskemaundersøgelsen, samt borgermødet juni 2016, er der lagt vægt på følgende
fokusområder.


Bedre kollektiv trafik



Flere sammenhængende natur/cykelstier

Under den kollektive trafik er der især lagt vægt på ønsket om bedre sammenhæng i busdriften fra Hyllinge, samt
Kyse/Vallensved mod Næstved, i mindre grad mod Fuglebjerg.
Under Cykelstier er det især ønsket om cykelsti fra Spjellerup/Menstrup til Næstved, samt forlængelse af cykelsti
langs Slagelsevej til Fuglebjerg (anlægsarbejdet langs Slagelsevej er i gang).

I Lokalrådet vil vi arbejde med erhverv og turisme
Konkret: Rammerne og vilkårene for at drive og iværksætte erhverv og turismeaktiviteter i
vores lokalområde skal udvikles og understøttes

Vi vil:
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 Synliggære og skabe opmærksomhed omkring det lokale erhvervsliv
 Vi vil udvikle og formidle turismeaktiviteter
Hvad gør vi?
 Tager initiativ til oprettelse af netværk mellem små aktører og andre interesserede i turismeaktiviteter
 Kortlægger virksomheder og går i dialog omkring vilkårene for deres virke
Mere info i forhold til det videre arbejde:
Dette afsnit er under udarbejdelse

I Lokalrådet vil vi arbejde med bosætning
Konkret: Boliger der fraflyttes skal hurtigst muligt indflyttes og muligheden for
udstykning og byggemodning skal fremmes

Vi vil Sikre at nye tilflyttere føler sig velkomne i området
Hvad gør vi: Udarbejdelse af velkomstpakke til tilflyttere

Mere info i forhold til det videre arbejde:
Bosætning

Lokalområdet er geografisk stort, med mange landsbyer. Hyllinge by er områdets største landsby, der er
defineret som lokalcenter, støttepunkter hertil er landsbyerne Kyse-Vallensved og Menstrup-Spjellerup.
Hertil findes der flere mindre landsbyer.
Lokalområdet er kendetegnet ved stagnerende eller svag tilbagegang i befolkningstallet.
Der findes skole fra 0. til 6. klasse i Hyllinge, herefter overføres eleverne til Fuglebjerg skole.
Der er indkøbs muligheder i Menstrup og i Vallensved.
Fra spørgeskemaundersøgelsen samt borgermødet juni 2016 udtrykkes der bl.a. følgende ønsker:


Tilflyttere skal føle sig taget godt imod



Lave aktive tiltag der kan styrke bosætningen



Skabe nye lokale arbejdspladser



Udflytning af kommunale arbejdspladser.



At lokalområdet italesættes positivt.

Bekymringer vedrørende bosætning i lokalområdet er bl.a. følgende:
 Uro omkring skolen i Hyllinge


Mangel på indkøbs muligheder



Afklaring omkring varmeværket, og de dertil forbundne høje tilslutningsafgifter
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