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Den borgerdrevne
Lokale Udviklingsplan
Lokalområdet Glumsø og omegn

Glumsø og omegn - Et aktivt lokalområde
med verdens mindste storby og en fantastisk natur

Fra idé til handling
Basisdokument
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Glumsø og omegn
Glumsø og omegn summer af liv og aktive borgere. Lokalområdet ligger i den nordlige del af
Næstved Kommune med let adgang til København. Glumsø er den største by i lokalområdet. Der
er mange aktive foreninger, og der er gang i mange aktiviteter i Glumsø. Glumsø er et dejligt
sted at bo. I lokalområdet finder du også mange skønne landsbyer og skøn natur.
Glumsø Lokalråd er tovholder på mange aktiviteter i lokalområdet, men vi vil meget gerne have
flere borgere til at støtte op omkring udviklingen af vores lokalområde. Det var derfor en naturlig
beslutning for os at deltage i Næstved Kommunes projekt om Lokale Udviklingsplaner.
Lokalrådenes synlighed
skabes gennem lokale udviklingsplaner
Næstved Kommune er mere end Næstved By, og det vil vi rigtig gerne sætte spot på.
Mærk Næstved - også i lokalområderne...
Torsdag den 3. april 2014 mødte en gruppe aktive borgere op for at være med til at igangsætte
denne borgerdrevne Lokale Udviklingsplan, der skal ses som et forsøg på at skabe en lokal
identitet og større synlighed i og udenfor lokalområdet.
De fremmødte fortalte om områdets fantastiske egenskaber og stoltheder, og der kom mange
gode idéer frem i forhold til at gøre området endnu mere attraktivt. Alle borgere i lokalområdet
har hen over sommeren 2014 via et elektronisk spørgeskema haft mulighed for at prioritere og
kommentere på disse idéer samt komme med nye forslag til at skabe udvikling i området. Alle
har også haft mulighed for at fortælle, hvad de er stolte af i vores lokalområde, og hvad de
mener, at visionen for Glumsø og omegn skal være. Disse mange stoltheder vil i løbet af 2015
blive synliggjort både på Næstved Kommunes hjemmeside og på Lokalrådets hjemmeside. Der er
igangsat et samarbejde mellem Lokalrådene og Næstved Kommune for at styrke synligheden af
lokalområderne.
I efteråret 2014 blev der afholdt endnu et borgermøde med fokus på at prioritere og sætte
handling bag nogle af de gode ideer. De mange ideer og resultatet af spørgeskemaundersøgelsen
samt de aktuelle arbejdsgrupper, der arbejder på at realisere konkrete idéer, finder du i dette
dokument.
Vil du være med?
Der er altid plads til flere frivillige aktive borgere, så hvis du har lyst til at være en del af en af
arbejdsgrupperne, så tøv endelig ikke med at kontakte en fra arbejdsgruppen… Alle kan være
med, og alle kan bidrage med noget… Hvis alle bidrager bare lidt, så kan vi sammen nå langt.

God læselyst og god arbejdslyst
De bedste hilsner
Glumsø lokalråd
Du er altid velkommen til at kontakte os,
hvis du har nogle spørgsmål og/eller gode idéer.

Kontakt formand Jens Knudsen:
E-mail: glumsoelokalraad@gmail.com
Tlf.: 30518182 / 57645080
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Hvad er vigtigt for borgerne i lokalområdet Glumsø og omegn

271 borgere valgte at besvare spørgeskemaet og derved medvirke til at synliggøre, hvad
der er vigtigt for udviklingen af lokalområdet Glumsø og omegn. Ideerne er opstillet
nedenfor efter antallet af borgere, der har prioriteret ideerne fra borgermødet som
værende vigtige for udviklingen af området (der var mulighed for at sætte flere X’er):
Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen i pct.:
 Sikre Glumsø Stations fremtid (89%)
 Bedre trafiksikkerhed for cyklister og motionister (68%)
 Styrke samarbejdet mellem lokalområdets mange foreninger (64%)
 Bedre adgang til skov og land (58%)
Følgende idéer har behov for flere frivillige kræfter, hvis de skal kunne realiseres:
 Strandstrækning ved søen med bademuligheder (56%)
 En udendørs hjertestarter (54%)
 Legepladser i Glumsø (51%)
 Både og kanoer på søen – evt. en sejlklub (47%)
 Muligheder på ”Spånpladefabrikken” - Terrasselejligheder (46%)
 En ny hal – Hal 2 (41%)
 Oplevelser ved at passere Glumsø (40%)
 Infostandere med kort fx ved Brugsen og Fakta (40%)
Følgende aktiviteter er allerede i drift, men der er altid behov for flere aktive borgere…
 Forbedringer ved Hjertestien (39%)
 Glumsø på Sjællandsleden (37%)
 Halcafeteriaet som samlingssted (37%)
 Styrke Lokalrådets synliggørelse (36%)
 Saneringsmodne ejendomme (36%) = Muligheder på ”Spånpladefabrikken”
 Vandrehjem i Glumsø (33%)
 Borgermøde om nye muligheder i anlægget (32%)
 Byporte – synliggørelse af indkørsel til byen på jernbanebroerne (32%)
 En multibane med kunstgræs, der kan bruges allround og med lys (32%)
 Byggemarked på Spånpladefabrikkens grund (30%)
 Udendørsscene ved biografen og fx drive-in-biograf (29%)
 Flere 5%-frivillige i lokalområdet (mange bække små – gør en kæmpe å) (27%)
 Etablering af klatrevæg (26%)
 Etablering af muldtoilet ved Smørhullet (24%)
 Midtsjællands museumspark (21%) = Muligheder på ”Spånpladefabrikken”
 Campingpladser ved søen (19%)
 Etablering af vandreklub (18%)
 Naturlejr (16%)
 Navngivning af stier (12%)
Ud over de mange ideer fra borgermødet, så har borgerne haft mulighed for at komme
med nye inputs til, hvad de mener, at der skal til for at styrke udviklingen af
Lokalområdet. Disse idéer fremgår sidst i dette dokument og vil blive taget op igen
senere.
På de følgende sider vil du kunne se, hvad der pt. arbejdes videre med, hvilken prioritet
”projekterne” har, og hvad status på ”projekterne” er. Herudover vil der være en
oversigt over igangværende aktiviteter i ”drift”, som Lokalrådene deltager aktivt i.
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Sikre Glumsø Stations fremtid
– HØJ PRIORITET
Glumsø station er i disse år udsat for en række forandringer, som følge af udviklingen og
Femernbælt byggeriet. De hermed afledte udfordringer har lokalrådet taget op og nedsat en
undergruppe ”Stationens venner” der arbejder med disse ting.
Udfordringerne er bl.a.:


Midlertidige lukninger pga. ombygninger af broer



Støjgrænser som hæves pga. øget godstransport



Forurenet jord der kompenseres til lodsejere



Forflytning af perroner.

Andel i lokalområdet, der mener det er vigtigt for udviklingen: 89 pct.

Arbejdsgruppen
Navne
Poul B. Eriksen (tovholder)

Adresse:
Sorøvej 29, 4171 Glumsø

Evt. forening
Lokalråd

Spurvevej 18 C, 4171 Glumsø

Mail og telefonnr.
pbn@cirkelnet.dk
mobil 2211 6722
arneleger@c.dk

Arne Larsen
Jette Wengberg

Mejsevej 35, 4171 Glumsø

mejsevej@privat.dk

Lokalråd

Arne Cederholm

Åsø Bygade 25,4171 Glumsø

alc4171@live.dk

Lokalråd

Elmevej 45, 4171 Glumsø

ervichr@gmail.com

Lokalråd

Lokalråd

Henrik
Visti S. Christoffersen

Bedre trafiksikkerhed for cyklister og motionister
– HØJ PRIORITET
Nu skal det være nemmere og mere sikkert at være cyklist i Glumsø, så der forhåbentligt også
er flere, der vælger at tage cyklen.
Arbejdsgruppen vil fremme cyklisme for borgerne, og derfor vil vi gøre det mere attraktivt og
sikkert at cykle i kommunen.
Efter de første skriv og møder med Næstved Kommune Teknisk Udvalg er der kommet en
handlingsplan om kommunale stiprojekter i Glumsø.
På deres prioriteringsliste over kommunale stiprojekter kan nævnes. Sti mellem Glumsø og
Skelby samt sti langs Sorøvej mellem Glumsø og Skelbyvej. Disse projekter vil stå øverst på
prioriteringslisten i Teknisk Udvalg.
2-1 veje som skoleveje
Alternativet til egentlige stianlæg på nogle af vejene omkring Glumsø, kan være etablering af
såkaldte 2 minus 1 veje. Den lidt kryptiske betegnelse dækker over en anderledes markering på
vejen. Kørebanen indsnævres visuelt med en stiplet bred linje og kanterne farves i begge sider.
Det bliver til de gående og cyklisternes bane. Bilerne får et fælles kørespor midt på vejen og skal
trække ud til siden når der kommer en modkørende. Det kan eventuelt følges op af
hastighedsbegrænsninger på vejene på max 50 km i timen.
Andel i lokalområdet, der mener det er vigtigt for udviklingen: 68 pct.

Arbejdsgruppen
Navne
Arne Larsen (tovholder)

Adresse:
Spurvevej 18 C, 4171 Glumsø

Steffen Kjær

Åsøvej 20, 4171 Glumsø

Poul Nygaard

Mail og telefonnr.
arneleger@c.dk
mobil 61793723
skj@glunz-jensen.com
ponysusaa@gmail.com
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Evt. forening
Lokalråd
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Legepladser i Glumsø
– HØJ PRIORITET
Allerede inden borgermødet var ønske og behov for legepladser i Glumsø blevet identificeret via
Facebook gruppen ”4171 Glumsø”.
Der er flere egnede steder, men lige pt. arbejder vi på en placering ved Biblioteket. Stedet synes
at kunne bære forsøget med at finde og etablere partnerskaber og bæredygtighed for et projekt
finansieret af fonde og med driftsikkerhed i en periode over 5 år.
Legepladsen vil blive for de allermindste børn og være stedet, børn første gang møder
Biblioteket. Temaet bliver rettet mod børnenes sanser, som de har med sig og de er mestre i at
bruge. Navnet på legepladsen er blevet SANSOTEKET, idet gruppen er blevet enige om, at børn
med sut i munden, godt kan lære at sige ordet. Intentionerne til SANSOTEKET sigtes mod at
skabe et nyt samlingssted i Glumsø bybillede og være vartegn for Biblioteket.
Lokalrådet er gået ind i sagen og tilbyder Lokalrådets erfaring som værktøj for at finde mulighed
for egnede steder og gennemførelse. Projektet er i den sjove idéfase, hvor alt synes at kunne
lade sig gøre.
Der er søgt og fået fondsmidler på 20.000 kr. til et forprojekt. Midler skal bl.a. benyttes til mere
muntre arrangementer med fremvisning og inddragelse i projektforløbet inden den egentlige
søgning af fondsmidler til etablering.
Der er oprettet en facebook gruppe med navnet Glumsø Legeplads Gruppe:
https://www.facebook.com/groups/1423037804580258/?fref=ts
Her kan interesserede løbende følge med og således være aktive deltagere ved at like gruppens
ideer og tiltag. Det er vigtigt, at ideer og målet for legepladsen er lokalt funderet. Facebook er et
spændende socialt medie til at kunne være i kontakt med forældregruppen, der for manges
vedkommende har travlt med at få hverdagens butik til at hænge sammen og fungere.
Der har den 27.11.2014 været afholdt møde med Næstved Kommune i forhold til afklaring af det
fremtidige ejerforhold, vedligeholdelse mv.
Andel i lokalområdet, der mener det er vigtigt for udviklingen: 51 pct.

Arbejdsgruppen
Navne
Jens Knudsen
(tovholder)
Henrik Hansen

Adresse:
Skolevej 4, 4171 Glumsø
Erantisvej 3, 45171 Glumsø
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Mail og telefonnr.
jensnknudsen@gmail.com
3051 81882
hh@uno.dk
2028 4840

Evt. forening
Lokalråd
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Strandstrækning ved søen med bademuligheder
– HØJ PRIORITET
Anlægget i Glumsø er i sin tid tegnet af den kendte landskabsarkitekt CT Sørensen og er en
testamenteret folkegave til Glumsø. Vores anlæg er unik og bruges af mange. Nævnes skal:
Sommerfest til Sct Hans Fest, Open Air og vinterens brug som kælkebakke. Leg og værested.
Kastanietræernes overflod bliver samlet med stor iver af barnlige sjæle. Hjertestien passerer
igennem anlægget ved foden af Kælkebakken. Der soppes og bades ved søbredden, da bunden
ud for ikke er dyb og ikke så mudret som resten af søen.
Der var stor interesse for en badestrand i anlægget og denne er nu et af Lokalrådets 4 projekter
med topprioritet at arbejde videre med.
Lokalrådet har forespurgt Næstved Kommune om vandkvaliteten i relation til badevand.
Isoleret set på årene 2012, 2013 og 2014 er vandkvaliteten OK, men kommunen fraråder
badning, hvis resultaterne for en 4-årig periode ikke er i orden. Kommunen angiver i sit svar om
at Glumsø Sø kan opnå at blive udnævnt til badesø, at der er andre forbehold i mod dette.
Andel i lokalområdet, der mener det er vigtigt for udviklingen: 56 pct.

Arbejdsgruppen
Navne
Jens Knudsen
(tovholder)
Steffen Kjær

Adresse:
Skolevej 4, 4171 Glumsø

Jacob Olsen

Drosselvej 47, 4171 Glumsø

Claus Holm Larsen

Holmager 46, 4171 Glumsø

Åsøvej 20, 4171 Glumsø
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Mail og telefonnr.
jensnknudsen@gmail.com
3051 81882
skj@glunz-jensen.com
2120 8347
jacob@zegotech.dk
clausholmlarsen@hotmail.com
4077 7587

Evt. forening
Lokalråd

Lokalråd
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Forbedringer ved hjertestien
– MELLEM PRIORITET pt.
Søens Folk er en interessegruppe under Lokalrådet, der har taget initiativ til partnerskab med
Hjerteforeningen, Næstved Kommune, Naturstyrelsen, mange naboer og andre flinke mennesker
til at få renoveret og ophøjet den 3,8 km sti omkring Glumsø Sø til Hjertesti. Der var
indvielsesfest med ca. 250 gæster til stien officielt blev Hjertesti i efteråret 2012. Søens Folk har
fået sin andel af stiens renovering finansieret via fonde.
Hjertestien fik i projektforløbet tilført elementer til at styrke tryghed og oplevelser for at lokke
navnlig svage folk til igen at motionere i naturomgivelserne ved Glumsø Sø.
Stien er blevet en velbesøgt succes. Stien bliver benyttet hele året, uanset vejrlig. Ud over
dagtimer, hvor der faktisk altid er brugere på stien, ses der motionister iført pandelygter i de
mørke aftentimer. En nystartet lokal løbeklub har sikkert været medvirkende til dette brug af
stien.
Nye ansigter fra det lokale miljø og besøgende benytter stien i støt stigende antal. At stien er et
besøgsmål ses på, at foldere i Hjerteforeningens folderkasser til stadighed skal efterfyldes.
Men der er fortsat plads til forbedringer…
Søens Folk har indlagt ønske på Kommunens budget 2015 om forbedring af udsigten i
randplanter af massiv pilekrat i søens sydende. Der er også viderebragt et ønske til NK om
skraldespande med løbende tømmeservice ved Hjertestien. Kommunen er imødekommende
overfor ønsker og arbejder her i starten af 2015 for at undersøge om diverse tilladelser og
økonomi kan føre ønsker til virkelighed. Kommunens krav er, at en frivillig gruppe mennesker vil
stå for vedligehold, så rydninger ikke gror til igen. En beboergruppe ved søens sydende har givet
forhåndstilsagn til at ville påtage sig opgaven. Beboergruppen har andre ideer til nyskabelser i
søens sydende. Andre interesserede er velkomne til at tage kontakt til gruppen. Der afventes
udspil fra NK på opgaven.
Andel i lokalområdet, der mener det er vigtigt for udviklingen: 39 pct.

Statusnotater
Arbejdsgruppen
Navne
Jens Knudsen

Adresse:
Skolevej 4, 4171 Glumsø

Claus Meyer

Bavelsevej 5, 4171 Glumsø

Jens Lyhne

Herluflille Møllevej 5

Birthe & Otto Høst

Storegade 5, 4171 Glumsø

Preben Sørensen

Østergårdsvej 6, 4171
Glumsø
Nødholmvej 30, 4171
Glumsø
Nødholmvej 35, 4171
Glumsø
Nødholmvej 34

Flemming & Dorthe
Nielsen
Hanne & Svend Hansen
Daniel Rasmussen
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Mail og telefonnr.
jensnknudsen@gmail.com
3051 81882
claus-meyer@jubii.dk
5121 0714
korrektur@mail.dk
5550 1377 / 2614 5014
otto@glumsoe.dk
2129 0946
birthe.preben@mail.dk
noedholm@mail.dk

Evt. forening
Lokalråd
Lokalråd
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En ny hal - Hal2 i Glumsø
– MELLEM PRIORITET pt.
Dels med baggrund i den stigende søgning til udøvelse af idræt i Glumsø hallen dels for at få
mere moderne facilitet satte en del af idrætsforeningerne sig i Glumsø området i 2012 bag
ansøgning til kommunen om en Ny Hal2 Glumsø, som skulle ligge i forbindelse med den
eksisterende hal. Der blev fra kommunen set med positive øjne på projektet men dels denne og
fornyede ansøgninger i 2013 og 2014 blev afvist grundet manglende midler.
For det videre arbejde omkring projektet Ny Hal2 Glumsø er der nu blevet nedsat en
projektgruppe, der nu arbejde videre mod en mere detaljeret beskrivelse af projektet
(forprojekt).
Hvis du er interesseret i at hørte mere om dette i detaljer, eller ønsker du at deltage i arbejdet
hen imod en Ny Hal 2 i Glumsø, er du meget velkommen til at henvende dig til nedenstående
tovholder for gruppen.
Andel i lokalområdet, der mener det er vigtigt for udviklingen: 41 pct.

Arbejdsgruppen
Navne

Adresse:

Mail og telefonnr.

Visti S. Christoffersen
(tovholder)
Jette Wengberg

Elmevej 45, 4171 Glumsø

Søren Jensen

Spurvevej 112, 4171
Glumsø
Østergade 28, 4171 Glumsø

ervichr@gmail.com
4123 2612
mejsevej@privat.dk
2577 4599
ungdom@glumsoebadminton
4026 4451
henrik@aldershaab.dk
3024 3481

Henrik A. B. Djurhuus

Mejsevej 35, 4171 Glumsø

Evt.
forening
Lokalråd
Lokalråd

Lokalråd

Adgang til skov og land
– MELLEM PRIORITET pt.
Den egn Glumsø ligger i, er en stor ressource. Foruden byen er der søer, åbne landskaber, små
og store skove og et enestående kulturlandskab. Gennem området er der markveje, kirkestier
og spor, hvor man kan færdes til fods og på cykel. Det er vigtigt for udviklingen og beboerne at
holde disse stier og spor åbne for adgang. Udvalgte steder kan forbindes med systemer af stier markveje kan genoprettes, nye spor kan laves. Der kan f.eks. oprettes forbindelse til andre stier
over Susåen via en spang ved Næsby.
Vil du være med i arbejdsgruppe, så kontakt Thor
Andel i lokalområdet, der mener det er vigtigt for udviklingen: XX pct.

Arbejdsgruppen
Navne

Adresse:

Mail og telefonnr.

Thor Temte

Skelby 137, 4171 Glumsø

thor.temte@gmail.com
2939 1954 eller 2545 0563
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Evt. forening
Lokalråd
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Styrke samarbejdet mellem lokalområdets mange foreninger
– MELLEM PRIORITET pt.
Danmark er et foreningernes land og her danner Glumsø ingen undtagelse. Glumsø med omegn
har mange foreninger der ud fra deres målsætninger forsøger at tilbyde borgerne de bedste
tilbud. De enkelte foreninger arbejder generelt meget individuelt, men vi er en gruppe under
Lokalrådet, der tror på, at et koordineret samarbejde foreningerne imellem omkring eksempelvis
markedsføring, arrangementer, m.m. kunne være til fælles bedste.
Vil du være med i en arbejdsgruppe, så kontakt Visti
Andel i lokalområdet, der mener det er vigtigt for udviklingen: 64 pct.

Arbejdsgruppen
Navne

Adresse:

Mail og telefonnr.

Visti S. Christoffersen

Elmevej 45, 4171 Glumsø

ervichr@gmail.com
mobil 4123 2612

Evt. forening
Lokalråd

Samarbejde mellem lokalområdet og Politiet
– MELLEM PRIORITET pt.
I forbindelse med undersøgelser af befolkningens tilfredshed med politiet og borgernes
tryghedsfølelse mv. er det et gennemgående tema, at befolkningen opfatter politiet som mindre
synligt, og der er en stor efterspørgsel efter synligt politi. Befolkningen er af den opfattelse, at
politiet er blevet mindre synligt over årene, og det på trods af, at politiet formentlig er lige så
meget på gader og stræder, som tidligere.
Sydsjællands- og Lolland-Falsters politi har et ønske om at gennemføre et forsøg med det formål
at skabe en ramme for og udvikle det lokale samarbejde med borgerne, som skal medvirke til at
skabe et borgernært og lydhørt politi i hele Næstved kommune. Forsøget skal i givet fald
gennemføres i et samarbejde mellem politikredsen og Næstved kommune/Lokalrådene.
Vil du være med/høre mere, så kontakt Visti
Andel i lokalområdet, der mener det er vigtigt for udviklingen: Ikke på idé-oversigten

Arbejdsgruppen
Navne

Adresse:

Mail og telefonnr.

Visti S. Christoffersen
(tovholder)

Elmevej 45, 4171 Glumsø

ervichr@gmail.com

Thor Temte

Skelby 137, 4171 Glumsø

Evt. forening

Lokalråd

4123 2612
thor.temte@gmail.com
2939 1954 / 2545 0563

Lokalråd

Glumsø på Sjællandsleden
–MELLEM PRIORITET pt.
Beskrivelse mangler
Vil du være med/høre mere, så kontakt Thor
Andel i lokalområdet, der mener det er vigtigt for udviklingen: 37 pct.

Arbejdsgruppen
Navne

Adresse:

Mail og telefonnr.

Thor Temte

Skelby 137, 4171 Glumsø

thor.temte@gmail.com
2939 1954 / 2545 0563
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Evt. forening
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Information til områdets beboere
– MELLEM PRIORITET pt.

(styrke lokalrådets synlighed)

Information til områdets beboere er et vigtigt parameter i Lokalrådets arbejde, dels for at sikre
udbredelsen af hvilke emner/projekter der arbejdes med, dels for at sikre understøttelse af den
nødvendige dialog mellem Lokalrådet og beboerne.
Informationen tilsigtes alle beboere hvorfor denne må tilflyde via såvel traditionelle som de
digitale medier.
Det må endvidere tilsigtes at den generelle information, i det omfang det er muligt, sideløbende
målrettes mod relevante interessenter som eksempelvis foreninger, kommunen, skoler,
erhvervsliv, institutioner, etc.
Vil du være med/høre mere, så kontakt Visti
Andel i lokalområdet, der mener det er vigtigt for udviklingen: 36 ptc. (Styrke Lokalrådets
synlighed)

Arbejdsgruppen
Navne

Adresse:

Mail og telefonnr.

Visti S. Christoffersen
(tovholder)

Elmevej 45, 4171 Glumsø

ervichr@gmail.com

Evt. forening

Lokalråd

4123 2612

Mikrovirksomheder
– MELLEM PRIORITET pt.

Vækst & Erhvervs Visioner - Micro virksomheds / kontor-fællesskaber:

Networking har aldrig haft en så stor betydning som nu, derfor arbejder en gruppe under lokalrådet
med styrkelse af samarbejdet mellem Micro virksomheder, nystartede igangsættere. De fleste
virksomheder og forretninger får deres bedste kunder gennem personlige anbefalinger. Det er uden
sammenligning den mest effektive måde at få nye kunder på. Ved oprettelsen af et Micro
virksomheds kontor-fællesskab styrkes kendskabet.

Pendler-kontor.

Fra Glumsø alene rejser et stort antal personer dagligt med toget til hovedstaden her ud over et
stort antal der rejser med bil.
Ikke alle har brug for at rejse, hvis de kunne løse opgaven fra et nærmere liggende Pendler-kontor.
Brønderslev kommune har med stort held oprettet sådanne og dette element kunne indgå i
kontoret.

Turist-informations pol

Området omkring Glumsø, (Sjællands Grønne hjerte) er et naturskønt område som besøges af en
del turister, men mange af de attraktioner som kunne fremhæves, bliver ikke nævnt. Med en
styrkelse af turist arbejdet ville det gøre området væsentligt mere attraktivt og med en TV-turist og
info kanal placeret på stationen og på Glumsø kro, vil det kunne gøre lokal kendskabet til området,
til en almen viden.
På idéplan - Vil du høre mere, så kontakt Poul
Andel i lokalområdet, der mener det er vigtigt for udviklingen: Ikke på idé-oversigten

Arbejdsgruppen
Navne
Poul B. Eriksen

Adresse:
Sorøvej 29, 4171 Glumsø
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Mail og telefonnr.
pbn@cirkelnet.dk
mobil 2211 6722

Evt. forening
Lokalråd
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Spånpladegrunden og saneringsmodne ejendomme
– MELLEM PRIORITET pt.
Ejerforhold - en afklaring af forholdene omkring Spånpladefabrikken og Nåletræssavværket, hvad
kan det bruges til?
Er der forurening på ejendommen, og i givet fald hvor farlig, skal den fjernes, hvem skal betale?
Kan vi undgå nedrivning, og hvad siger lokalplanen, og skal den ændres, hvis det lykkes os at bruge
arealer og bygninger til andet formål?
Er det muligt af financier disse planer og ideer?
Et og andet skal der ske, vi kan ikke være bekendt at have en sådan øjebæ liggende i vort
naturskønne område med sø og hjertesti, hundeskov og rekreative arealer.
Vi er klar over at der vil være mange forhindringer at overvinde, men så meget større er glæden når
det lykkes at skabe noget på grunden, som vi kan være stolte af, derfor appellerer vi til alle borgere
i Næstved, og særdeleshed Glumsø og omegn vær med i gruppen, og gør en forskel både for dig
selv og for fremtiden.
På idéplan - Vil du være med i en arbejdsgruppe, så kontakt Peder
Andel i lokalområdet, der mener det er vigtigt for udviklingen: 46 / 36 / 21 pct.
Står flere steder som idé til noget nyt (derfor tre procenttal)

Arbejdsgruppen
Navne

Adresse:

Mail og telefonnr.

Peder Johannesen

Sorøvej 8, 4171 Glumsø

Peder@tooms.dk
5764 7794
bent@bentnielsen.com

Bent Nielsen
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Igangværende projekter/aktiviteter som
Lokalrådet også er med i
Men der er altid brug for flere aktive borgere
Glumsø Net Avis
Glumsø Net avis er drevet og ejet af: Gruppen Glumsø avis en undergruppe til Glumsø Lokalråd,
avisen bringer de ting som skrives ind til avisen af borgere i Glumsø og omegn.
Avisen kan findes på http://www.glumsoavis.dk
Andel i lokalområdet, der mener det er vigtigt for udviklingen: Ikke på idé-oversigten

Arbejdsgruppen
Navne
Poul B. Eriksen

Adresse:
Sorøvej 29, 4171 Glumsø

Mail og telefonnr.
pbn@cirkelnet.dk
mobil 2211 6722

Doris Christiansen

Stendyssevej 12, 4171
Glumsø

edorisc@gmail.com

Evt. forening
Lokalråd

21 48 94 49

Hundeskoven
Glumsø har 2 hundeskove en i Østerskov og en i den ny statsskov vest for byen. Skovene er
etableret gennem et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen og Suså Hundeejerforening.
Hundeskoven i Østerskov er en indhegnet gammel skov hvor det dejligt at kunne gå en tur med sin
hund.
Hundeskoven i statsskoven er ideen og det særlige ved denne, at der inde i hundeskoven nu er
bygget lege- og aktivitetsredskaber til hundene, hvor både hundene og deres mennesker kan blive
udfordret fysisk og mentalt.
Alle hunde elsker at få stillet opgaver og blive aktiveret sammen med deres mennesker og gennem
samarbejdet med din hund få du større forståelse for hunden og større kontrol af den.
Aktivitetsredskaberne i Glumsø hundeskov er udført i rustikke skov-materialer, ligesom på de kendte
naturlegepladser for børn og barnlige sjæle, men her er de designet specielt til hundene.
Det er kun fantasien der sætter grænser for, hvad du kan lære din hund.
Vil du høre mere, så kontakt:
Poul B. Eriksen, Sorøvej 29, 4171 Glumsø / E-mail: pbn@cirkelnet.dk / mobil: 2211 6722
Andel i lokalområdet, der mener det er vigtigt for udviklingen: Ikke på idé-oversigten

Rejseladen
Rejseladen er en hyggelig café i Glumsø drevet af frivillige lokale borgere.

Vil du høre mere eller være aktiv som frivillig, så kontakt:
Jens Lyhne, Herluflille Møllevej 5 / E-mail: korrektur@mail.dk / mobil: 5550 1377
Andel i lokalområdet, der mener det er vigtigt for udviklingen: Ikke på idé-oversigten
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Byens børn
Byens Børn er en fleksibel arbejdsgruppe under Lokalrådets paraply. Vi er "bøjelige" i forhold til den
opgave, der skal udføres.
Indvielse af Hjertestien var en kæmpeudfordring, som krævede mange hænder! Fastelavn er blevet
rutine, der kan klares af to m/k.
Byens Børn arrangerer også "City night" med aften-åbning af alle butikker. Der er masser af liv i
Storegade og som regel et stort motionsløb rundt om søen.
Byens Børn er bagmænd/-kvinder for jule-eventen, som altid lægges i 1. lørdag i advent.
Arrangementet rummer store muligheder for at aktivere mange folk i alle aldersgrupper.
Det gælder for alle 3 beskrevne events, at der er fuld opbakning fra erhvervslivet. Der er ingen
problemer i at bede om sponsorgaver/præmier.
Byens Børn har sin egen økonomi. Lokalrådet må ikke opkræve kontingent. Derfor betaler alle kr.
500 til en "cigarkasse", som Form & Frisør administrerer.
Vil du høre mere, så kontakt:
Poul B. Eriksen, Sorøvej 29, 4171 Glumsø / E-mail: pbn@cirkelnet.dk / mobil: 2211 6722
Andel i lokalområdet, der mener det er vigtigt for udviklingen: Ikke på idé-oversigten

Arbejdsgruppen
Navne

Adresse:

Mail og telefonnr.

Jens Lyhne

Herluflille Møllevej 5

Jeanett Jensen "Form &
Frisør"
Poul B. Eriksen
"Ahlmanns Eftf."
Lars Jensen "Glumsø
Bageri"
Bettina Bruun "Bruunz"
Birthe Høst
Helle Paulsen
"Filihankat"
Hassdan Kis "Glumsø
pizzaria"
Grethe Clemmensen
"Glumsø apotek"
Jan Wengberg "Møbler
med Wengberg"
Morten Paulsen "Eddie's
kød"
Ulrik "Shell"
Salon "Smuk som en
engel"
Superbrugsen

Storegade 4, 4171 Glumsø

Evt. forening

korrektur@mail.dk

5550 1377
/ 2614
5014

Storegade 8, 4171 Glumsø

formogfrisor@hotmail.dk

5764 6428

Sorøvej 29, 4171 Glumsø
Storegade 7, 4171 Glumsø

pbn@cirkelnet.dk
piaahlmannsblomster@gmail.
com];
saibager@hotmail.com

2211 6722
22756218

bettina@elektrometer.dk
'birte@glumsoe.dk'];
Filihankat@Filihankat.com

3321 8688

Storegade 18, 4171 Glumsø

hassanpizza@hotmail.dk

5764 6519

Storegade 11, 4171 Glumsø

Glumsoe@apoteket.dk

5764 6009

janwengberg@smagogbehag.
dk
slagter@eddieskod.dk

57 64 60
94
57646629

Østergade 1, 4171 Glumsø
Storegade 5, 4171 Glumsø

shell.glumso@gmail.com
cathrine.vinholt@gmail.com

5764 6355
2521 4171

Østergade 8, 4171 Glumsø

tomas.ejlersen@superbrugsen
.dk

5764 6090

Østergade 11, 4171 Glumsø
Storegade 5, 4171 Glumsø

Storegade 10, 4171
Glumsø

Åsøvej 2, 4171 Glumsø
Storegade 12, 4171
Glumsø
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KOKS
KOKS har lavet sit årlige arrangement gennem en årrække.
DE 4 bogstaver står for Kræmmermarked, Open air, Kulturnat og Sommerfest.
Altid sidste lørdag i august.
Byfesten er blevet en tradition, som alle kender og er kommet for at blive.
Glumsø er nærmest synonym med KOKS.
KOKS-samarbejdet er det bedste/smukkeste bevis på, at der kun kommer et resultat, hvis alle er
med. Foreninger, erhvervsliv, kulturliv og kirke går sammen om en byfest, som fornøjer mange og
gavner alle.
KOKS-gruppen er ikke stor og må derfor trække på frivillige fra foreningerne, som så til gengæld får
glæde af overskuddet.
Forretningerne annoncerer, så KOKS får kroner i kassen, og der kommer flere kunder i butikkerne.
Alle indser fornuften heri, og denne meget "enkle" visdom kommer fint til udtryk i det faktum, at der
- mod alle odds - stadig er mange butikker i Glumsø (ingen tomme lokaler!)
Vil du høre mere, så kontakt:
Poul B. Eriksen, Sorøvej 29, 4171 Glumsø / E-mail: pbn@cirkelnet.dk / mobil: 2211 6722
Andel i lokalområdet, der mener det er vigtigt for udviklingen: Ikke på idé-oversigten

Arbejdsgruppen
Navne

Poul B. Eriksen
Jeanett Jensen Form&Frisør
Jens Lyhne

Adresse:

Mail og telefonnr.

Sorøvej 29, 4171 Glumsø
Storegade 8, 4171 Glumsø
Herluflille Møllevej 5

Evt. forening

pbn@cirkelnet.dk
formogfrisor@hotmail.dk

2211 6722
5764 6428

korrektur@mail.dk

5550 1377
eller
2614 5014

Smørhullet
Bålhytten ”Smørhullet” beliggende på bakken nær rundkørsel på Nyvej, hvor der er mulighed for at
parkere. Hytten kan lånes via Næstveds Foreningsportal, nøgle afhentes på biblioteket.
En borgergruppe blev nedsat 19. maj 2010. Den 1. april 2011 gik arbejdet i gang med at bygge
bålhytten. Den 16.6.2011 blev hytten indviet, stemmesedler blev omdelt og man valgte navnet
”Smørhullet”, fordi hytten ligger i et smørhul ved Glumsø Sø.
Vil du høre mere, så kontakt:
Jette Wengberg, Mejsevej 35, 4171 Glumsø / E-mail: mejsevej@privat.dk / mobil 2577 4599
Andel i lokalområdet, der mener det er vigtigt for udviklingen: Ikke på idé-oversigten
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Skydeklubben
Skydeklubben har ca 70 medlemmer hvor de ca 35 er børn og unge under 25 år, og der er 29
skytter med eget våben, som derved skal være medlem af en skytteforening.
Vi skyder 2 gange om ugen, mandag og onsdag hele året, og om sommeren kører vi til Gimlinge og
skyder på 25m og 50m baner, begge steder med Riffel og Pistol. Der er forskellige aktiviteter i
Klubben som Fastelavns skydning, klubmesterskydning, stort stævne i november hvor der kommer
skytter fra hele Sjælland og Lolland Falster. Der afholdes også en årlig Fugleskydning hvor alle kan
deltage.
Så har vi en gang om året Skoleskydning, hvor omkring 70 elever fra 5 klasser deltager, samt
klubben tager ud til mange stævner og DM i Vingsted.
Vi åbner også vores lokaler for aktiviteter som Polterabend, Børnefødselsdage, Lions Club, Spejdere,
hvor vi stiller med instruktører. Derforuden deltager vi i Kulturnat, byfesten KOKS med luftskydning.
Vi kender ikke fremtiden. Børnehaven som er i samme bygning "Sømarksgården" hvor også
Skytteforeningen har til huse, lukkede 1. april 2014. Skytteforeningen har lejekontrakt med
Kommunen indtil november 2014.
Vil du høre mere, så kontakt:
Preben Hansen, Elmevej 39, 4171 Glumsø / Email:pcfh@mail.dk / mobil: 2554 1648
Andel i lokalområdet, der mener det er vigtigt for udviklingen: Ikke på idé-oversigten

Arbejdsgruppen
Navne

Adresse:

Preben Hansen

Elmevej 39, 4171 Glumsø

Mail og telefonnr.

Visti S. Christoffersen

Elmevej 45, 4171 Glumsø
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pcfh@mail.dk
ervichr@gmail.com

Evt. forening

2554 1648

4123 2612
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Idé-banken
Nye ideer som følge af spørgeskemaundersøgelsen

Tema: Synliggørelse af lokalområdet
PR for området (se kommentar)
Velkomstfolder til ny tilflyttere
Engagering af de frivillige
 En øget synlighed af de muligheder og glæder der er ved at være frivillig og hvor man kan være med.
 En mulighed for at sætte sig ind i hvor det kunne passe for netop mig at være frivillig.
 Invitation til tilflyttere om at være med i fællesskaberne
 Kom og vær med til Lokalrådets møder - åbent punkt / spørgetid
Slåning af rabatgræs (forår/sommer) i en radius på 3 - 4 km. imod Glumsø - fra Ringsted, Fuglebjerg og Næstved siden.
Projekt ren-by
Plante slyngroser i søjlerne på Storegade.
Kunst i bybilledet og i naturen
Området ved svineslagteri og rensningsanlæg er ikke så indbydende at passere (lugt, lastbiler og grisehyl)
Mere julepynt i gågaden ved juletid

Tema: Naturen og/eller turisme
Kortlægning af naturstier
Udbygning af Hjertestien til at omfatte løberuter i skovene
Genopbygge gryden
Øget adgang til Glumsø Sø (til fiskeri, badning, fugleliv mv.)

Tema: Infrastrukturen
Cykelstier
 bl.a. til Herlufmagle/Gelsted, Sandby, Næsby Vrå mm.
 Bedre trafiksikkerhed også for cyklister der bl.a. skal passere Tyvelsevej på vej til skole (lys eller bump)
Bedre kollektiv trafik
Sætte stoplys op mellem kirken og møbelbutikken
Bump / forhindringer på Nyvej, da biler og lastbiler kører meget hurtigt gennem Glumsø på denne vej.
Meget bedre mobildækning og internetforbindelser i hele lokalområdet

Tema: Et aktivt liv
Et udendørs fitness station
evt. sammen med en kommende legeplads eller ved søen
Ridning og faciliteter for ryttere
 At ridestien bliver vedligeholdt og sikret, så det rent faktisk er muligt at benytte den uden at risici.
 Riderute rundt om Glumsø Sø
Absolut mere og længere og sammenhængende muligheder for at ride, - i og til og fra Glumsø
En multibane/parkourbane ved skolen.
Indendørs svømmehal
Petanque-bane
Få byen til at lege! (se kommentarer)
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Tema: Øvrige ideer
Brug biblioteket
Etablering af bæredygtige/miljøvenlige bofællesskaber
Beslutning om støjfri perioder aften fx efter kl. 18 og tidspunkter lørdag og søndag, hvor der ikke må bruges larmende
redskaber.
Gratis Sommerkoncerter ved Søen
Et anlæg til fjernstyrede modeller. Fly, både, biler.
Aktiviteter for de unge (se kommentarer)
Erhvervsfrit område
Bedre udnyttelse af den tomme grund på Østergade 4 i Glumsø ! (se kommentar)
Glumsø Amatørteater
Formiddagsbio for mødre på orlov
Aftenskolekurser, fx.madhold,Yoga..
Låne luftforureningsmålerstation , og teste hvor mange dieselpartikler der lader hvor i byen..
Synliggørelse af Ældresagen
Værested for unge (fx en del af Rejseladen)
Bedre udnyttelse og/eller forskønnelse af den tomme grund på Østergade 4
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Info - spørgeskemaundersøgelsen i Glumsø og omegn
(juni-september 2014)
Antal besvarelser i alt: 271
Aldersfordeling






Ca.
Ca.
Ca.
Ca.
Ca.

5% under 25 år
14% mellem 26-35 år
35% mellem 36-50 år
26% mellem 51-65 år
21% over 65 år

OBS: 257 har valgt at besvare spørgsmålet vedr. alder

Kønsfordeling



59% kvinder
41% mænd

OBS: 257 har valgt at besvare spørgsmålet vedr. køn

Hvor bor respondenterne:




71% er bosiddende i Glumsø
19% fra de mindre landsbyer i lokalområdet
7% bor ikke i lokalområdet

OBS: 242 har valgt at besvare spørgsmålet vedr. område/by

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: 61 borgere (29%)
Måske: 104 borgere (49%)
Nej: 48 borgere (23%)

Glumsø Lokalråd
Glumsø Lokalråd varetager på vegne af borgerne i Næsby,
Tyvelse, Vrangstrup, Sandby, Glumsø og Bavelse Sogne fælles
interesser og anliggender for lokalområdet. Lokalrådets formål er
at virke for områdets særlige interesser og som bindeled mellem
offentlige myndigheder og borgerne. Formålet er endvidere at
skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale
opgaver. Lokalrådet tager problemer op af almen karakter, rejst af
en eller flere borgere i området.
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