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Baggrund 
Ringsted Kommune, Landsbyforum og landområderne i Ringsted Kommune igangsatte i 2013-2014 et 

samarbejde omkring udarbejdelse af helhedsplaner for udviklingen i de enkelte landområder. Helhedsplanen 

skulle vise retningen for udviklingen i de enkelte områder i et længere perspektiv (5-10 år), og skulle konkret 

bidrage til udmøntningen af den landdistriktspolitik, der var under udarbejdelse på daværende tidspunkt. Det 

var den overordnede vision, at udarbejdelsen af udviklingsplanerne skulle bygge på en stærk lokal proces, 

således at planerne fremover kunne give et legitimt grundlag for prioriteringer såvel internt i områderne som 

på tværs af kommunen. 

I Haraldsted Allindemagle sogne gennemførtes i 2014 en omfattende kommunikationsindsats, der gav 

baggrund for formulering af en helhedsplan med fire fokusområder og fem konkrete indsatser. Denne 

helhedsplan har siden udstukket den overordnede retning for en række succesfulde udviklingsprojekter, der 

er gennemført af sognenes beboere, som enkeltpersoner eller i regi af foreninger og institutioner. I den 

forgangne periode er der opnået mange gode resultater, og mange af målene i helhedsplanen er nået, 

hvorfor det er tid til at revurdere fokusområderne og identificere nye mål. 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluering og resultater for helhedsplanen 2014-2016 
De prioriterede indsatser i perioden var  

1. Forbedret IT- og mobil-dækning  

2. Udvikling af Allindelille Friskole som fælles mødested 

3. Kollektiv trafik og trafiksikkerhed  

• Udvikle/fastholde kulturelle tilbud 

• Udvikle og fremme brugen af de rekreative muligheder i naturen  

For de to første indsatser er der opnået væsentlige resultater, der betyder, at disse indsatser ikke ønskes 

prioriteret i den kommende periode.  

Områdets IT-arbejdsgruppe er lykkedes med at få etableret fibernet i størstedelen af området (Fibia). 

Ringsted Kommune har endvidere igangsat et projekt ”Internet til alle”, hvorigennem det forventes at også 

den resterende del af området får acceptabel dækning. 

På Allindelille Friskole er der blevet etableret et ”Fælleskøkken”, der med stor succes danner baggrund for 

såvel skolens som områdets aktiviteter. Med køkkenet er samarbejdet mellem friskolen og lokalområdets 

foreninger blevet styrket væsentligt. 

Helhedsplanen er et styringsredskab for områdets udvikling og dermed for prioritering af 

lokale projekter og initiativer 

Helhedsplanen danner grundlag for synliggørelse, konkretisering og værdifastsættelse af 

projekter og initiativer i området, således at planlægning og budgettering på kort og lang 

sigt styrkes 

Praktisk udmøntning af planen forudsætter stærk folkelig opbakning for at kunne udgøre et 

legitimt grundlag for prioritering 



 
 

For øvrige indsatspunkter er der enten ikke opnået væsentlige resultater (trafik og trafiksikkerhed) eller brug 

for fortsat indsats.  

Metode for opdatering af helhedsplan, foråret 2017 
I 2014 blev helhedsplanen udviklet på grundlag af spørgeskemaundersøgelser og ”kaffe-møder”, hvor det 

vurderedes at mellem ¼ og ½ af sognenes beboere/husstande bidrog til arbejdet. Helhedsplanen har 

gennem årende været diskuteret løbende og Lokalrådet, der koordinere arbejdet, vurdere derfor, at 

opdateringen kan gennemføres gennem en mindre omfattende proces. 

I foråret 2017 udarbejdes et oplæg til ny helhedsplan, hvor den overordnede struktur fastholdes og opnåede 

mål erstattes af nye initiativer. De nye initiativer er identificeret på baggrund af diskussioner i områdets 

netværk, foreninger og institutioner.  

Oplægget vil dels blive diskuteret i Lokalrådets koordinationsgruppe, hvor alle områdets foreninger og 

institutioner er repræsenteret og dels fremlagt til offentlig debat ved Lokalrådets grundlovsarrangement inden 

planen endelig vedtages. 

Helhedsplanens struktur, områder og prioriterede indsatser 
Helhedsplanen har en hierarkisk struktur, der omfatter fire områder, hvoraf to er opdelt i hver to 

underområder (Figur 1). Der er områder, der understøtter de basale behov for opretholdelse af et levende 

lokalområde (”need to have”), mens andre områder bliver mindre basale, men meget centrale for de 

erhvervsmæssige, sociale og kulturelle funktioner, der styrker området, som et attraktivt sted at bo (”nice to 

have”). 

Målsætninger og prioriterede indsatser 

Et helt liv på landet  
Målet er at sikre et tilstrækkeligt niveau af basal (kommunal) service, således, at beboerne kan have en 

rimelig velfungerende hverdag. Dette skal sikres gennem opretholdelse af tilbud om daginstitution, skole, 

støtte til ældre mm. 

I relation hertil, er der især fokus på at fastholde og udvikle Allindelille Friskole, der har stor betydning for 

borgerne, og tilbuddet om pasning af før-skole børn, ikke mindst set som ’fødekæde’ til friskolen. Gode 

pasnings- og undervisningstilbud for børn og unge understøtter hele området, idet det bidrager til bosætning 

og foreningsliv. Det er således en prioriteret indsats at fastholde Allindelille Friskole som skole og som fælles 

samlingssted for alle borgere i området. 

 

  



 
 

Figur 1 Overordnet struktur for Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogne: 

  

 
 

 

 

 

1. Et helt liv på landet – fokus på basal (kommunal) service, institution, skole, ungdomsklub, 

ældrenetværk, ældreboliger, ældrehjælp. 

2a. Livet skal leves - Infrastruktur: trafik – kollektiv trafik, sikre (skole)vej, stier 

2b. Livet skal leves - Infrastruktur: IT – sikker, robust og stærkt fibernet – god mobildækning - 

grundlag for erhverv, kommunikation mv. 

2c. Livet skal leves - Erhvervsudvikling 

3a. Livet skal udfoldes i sognene - Mødesteder: Fysiske rammer i bred forstand,  

3b. Livet skal udfoldes i sognene - Kultur aktiviteter – folkelighed – foreningsliv, netværk, events, 

socialt kit (gode rammevilkår) 

4. Sognene åbnes - omverden inviteres ind - Landsbyklynge – et åbent lokalsamfund med et 

ansigt udad – samarbejde med naboområderne 

Sognene åbnes 
- omverden 
inviteres ind

Livet skal udfoldes -
mødesteder og 

kultur

Livet skal leves - infrastruktur: 
IT og trafik

Livet skal leves - Erhvervsudvikling

Et helt liv på landet - basal service



 
 

Livet skal leves - Infrastruktur: trafik 
Målet er at området har en fornuftig infrastruktur, der kan understøtte beboernes mulighed for en rimelig 

velfungerende hverdag, med mulighed for at blive transporteret til skole, arbejde og fritidsinteresser. Dette 

skal sikres gennem udvikling af en fornuftig kollektiv trafik, og sikre (skole)veje og stier 

En del borgere oplever fortsat, at den kollektive transport er utilstrækkelig i forhold til dagligdagens behov, 

men der er samtidig en forståelse for at niveauet af kollektiv behov skal balanceres med den reelle 

efterspørgsel. Det er en prioriteret indsats at fortsætte dialogen med kommunen og arbejde for forbedringer 

og tilpasninger, der tager udgangspunkt i borgernes konkrete behov. 

Trods mange års fokus og forsøg på dialog med Ringsted Kommune er der stadig en del borgere, der føler 

sig utrygge som ’bløde’ trafikanter og oplever, at nogle konkrete veje er særligt farlige. Det er en prioriteret 

indsats, at vi fra lokalområdet arbejder på at synliggøre de særlige problemstillinger overfor Ringsted 

Kommune, således at området fremadrettet kan blive tilgodeset, når der prioriteres i forhold til 

trafiksikkerhedsprojekter. Det søges også lokalt at lave selvstændige initiativer og kampagner, der påvirker 

alles adfærd i trafikken positivt. 

Livet skal leves - Infrastruktur: IT  
Målet om en sikker, robust og stærkt infrastruktur, der giver beboerne i området mulighed for at 

kommunikere elektronisk med det omgivende samfund er for så vidt fibernet nået for størstedelen af 

området. Infrastrukturen skal kunne imødekomme behov for såvel erhvervsmæssig som privat 

kommunikation inkl. kommunikation med offentlige myndigheder (eks. telemedicin). For mobildækning er der 

fortsat problemer med utilstrækkelig dækning, som det ikke har været muligt at ændre via den frivillige 

indsats.  

Det vurderes ikke, at indsatsen for at etablere tilfredsstillende internetdækning for den resterende del af 

området eller forbedring af mobildækningen kan løftes gennem frivilligt arbejde, hvorfor disse områder ikke 

vil være i fokus for områdets helhedsplan i fremtiden.  

Lokalområdet har en forventning om, at Ringsted Kommune påtager sig ansvar for løsning af disse 

udfordringer.  

Livet skal leves - Erhvervsudvikling  
Haraldsted Allindemagle er et landområde, der stadig er præget af landbrug og håndværk, som primære 

erhverv. Der er imidlertid et ønske om at understøtte en balanceret erhvervsudvikling i området, hvor også 

andre typer af erhverv etableres. Med vedtagelse af ny planlov giver det mulighed for at styrke området 

erhvervsmæssigt. Samarbejdet imellem de erhvervsdrivende f.eks. et erhvervsnetværk, kan være med til at 

”brande” Haraldsted Allindemagle lokalområde, som et attraktivt og aktivt område, hvor både 

erhvervsdrivende og beboere er stærkt forankret. Et aktivt lokalområde med mange lokalt forankrede 

aktiviteter sammenholdt med aktive beboere og erhvervsdrivende, kan være med til at udvikle et område 

positivt, hvilket betyder, at flere ønsker at bosætte sig i området.  

 

Livet skal udfoldes i sognene – Mødesteder 
Målet er at sikre at beboerne i området har gode og fleksible fysiske rammer for at mødes i forbindelse med 

forskellige frivillige aktiviteter (sport, kultur mm). Mødested for samling af mindre erhvervsaktiviteter bør også 

undersøges som middel til at udvikle området som et attraktivt at bo. Dette skal sikres gennem en målrettet 

udvikling af et eller flere mødesteder, idet det prioriteres hvorledes såvel økonomiske og menneskelige 

ressourcer udnyttes bedst muligt. 



 
 

Lokalområdet har forskellige mødesteder, der tilgodeser forskellige behov. Ved udarbejdelse af den første 

helhedsplan var der fokus på at udvikle Allindelille Friskole som fælles mødested i sognene. Dette er 

gennemført med stor succes, hvorfor der i forbindelse med opdatering af helhedsplanen er grundlag for at 

rette fokus mod andre mødesteder, som eks. Haraldsted Forsamlingshus. Forsamlingshuset har i de seneste 

år fået væsentlig øget lokal opbakning, og frivillige har igangsat renovering af de fysiske rammer ligesom 

forsamlingshusets aktiviteter er øget og udviklet. Fortsat udvikling af forsamlingshuset vil således være til 

gavn for hele området og supplere de muligheder, der er på Allindelille Friskole.  

 

Livet skal udfoldes i sognene - Kultur aktiviteter 
Målet er fortsat at fastholde og udvikle sognenes stærke tradition for frivilligt arbejde i relation til foreninger 

og institutioner, hvorved sociale netværk og menneskelige værdier styrkes. Dette skal ske gennem styrkelse 

af formelle, tværgående netværk, udvikling af kommunikation, afholdelse af fælles events mv. 

Erfaringerne viser, at de mange kulturelle tilbud fra foreninger og institutioner opfattes som meget 

værdifulde, og at disse tilbud bidrager væsentligt til grundlaget for, at borgerne oplever et godt socialt 

netværk og området, som et godt sted at bo. Det er derfor en prioriteret indsats at der til stadighed er 

udvikling i kulturelle tilbud og netværk, der løbende skal tilpasses de aktuelle behov. Det er også vigtigt at ny 

frivillige involveres samtidig med at ”de gamle” forsætter, således at kontinuitet og fornyelse får hånd i hånd. 

Sognene åbnes - omverden inviteres ind - Klyngesamarbejde 
Målet er at synliggøre områdets værdier (natur-, kultur- og mellemfolkelige værdier) for egne borgere og 

udover områdets grænser og invitere til aktiv interaktion med beboere i andre landområder, i Ringsted 

Kommune, lokalt, regionalt, nationalt og globalt! Erfaringerne viser, at naturen og den lette adgang til denne 

er en væsentlig værdi for borgerne, ligesom også områdets kulturhistoriske værdier er centrale. Der er stor 

opbakning til at disse værdier også har værdi for andre og at lokalområdets derfor skal invitere til en bredere 

udnyttelse. Det er derfor fortsat en prioriteret indsats at styrke synliggørelsen og brugen af områdets natur- 

og kulturhistoriske tilbud. 

I den forgangne periode har Lokalrådet og andre lokale foreninger og institutioner inviteret til såvel natur- 

som kultur-arrangementer (bl.a. vandreture og middelalderarrangementer) og der har generelt været stor 

interesse fra såvel egne sognebørn som gæster.  

 

Fremadrettet forventer Haraldsted-Allindemagle at indgå i klyngesamarbejde med Fjellebro-Kværkeby, 

Vigersted og Jystrup-Valsølille for herigennem at styrke udviklingen i alle områderne. Gennem deltagelse i 

projekt ”Landsbyklynger” (DGI, Realdania, Bygge- og Anlægsfonden) er der støtte til at identificere temaer, 

hvor områderne med fordel kan samarbejde og opnå synergi mellem områdernes individuelle styrker og 

traditioner. Projektsamarbejde kan i princippet adressere en lang række af fælles udfordringer, men 

formidling og udvikling af det store potentiale i de eksisterende natur- og kulturhistoriske rammer forventes at 

blive en del af landsbyklyngeprojektet.  

 

Foreløbige projektskitser for de prioriterede indsatser 
 

Fælles mødesteder – udvikling af Haraldsted Forsamlingshus 
Haraldsted Forsamlingshus har gennem de sidste år oplevet en renæssance og har fået nyt liv som 

sognenes forsamlingshus. En ny bestyrelse har taget over og en stor kreds af frivillige har sammen med 



 
 

bestyrelsen stået for gennemgribende renovering af bygningen – en renovering, der endnu ikke er helt 

afsluttet. 

Den nye bestyrelse har formået at holde fast ved mange af de hidtidige, traditionelle aktiviteter, således at 

forsamlingshuset også i dag er ramme om bankospil og markering af mange familiefester og mærkedage 

samtidig med, at nye aktiviteter i blevet igangsat. Forsamlingshuset er i dag således ramme om store 

fællesarrangementer arrangeret af frivillige som ”Running Dinner”, Høst-marked, Naturens dag og 

valgmøder. 

Allindelille Friskole og Haraldsted Forsamlingshus er således begge vigtige mødesteder for sognenes 

beboere og de supplere hinanden, idet de løfter forskellige behov. 

Haraldsted Allindemagle Lokalråd ønsker at støtte den fortsatte renovering af forsamlingshuset og bidrage til 

at stedet styrkes som stort, fællesmødested i sognene. 

 

Trafik - Kollektiv trafik og trafiksikkerhed 
 

Der er et stort ønske fra områdets borgere, at den trafikale infrastruktur udvikles med hensyn til såvel 

offentlig trafik som øget trafiksikkerhed. Det har gennem den forudgående periode vist sig vanskeligt at løfte 

opgaverne ved frivillig indsats, hvorfor der fremadrettet er behov for styrket kommunikation og samarbejde 

med Ringsted Kommune. 

 

Haraldsted Allindemagle Lokalråd ønsker fremadrettet at arbejde for 

 

• Sikre dialog og koordination med Ringsted Kommune vedr. busruterne 415 og 540 samt fastholde og 

gerne udvikle flextrafik-ordningen. Dette sikres dels gennem områdets medlem af ”busgruppen” og dels 

gennem Lokalrådets, borgergruppers og borgeres aktive deltagelse i dialogen med kommunen. 

 

• Synliggøre områdets ønsker i forhold til fastlæggelse af kommunale trafiksikkerhedsplaner – 1. prioritet 

er cykelsti på Allindelillevej, sekundært Skeevej. 

 

• Lokale borgergrupper laver trafiksikkerhedskampagner, der sætter fokus på ”egen adfærd” – vi tager 

hånd om hinanden, f.eks. udlevering af sikre trafikveste i den mørke tid.   

 

Erhvervsudvikling   
Lokalrådet vil sætte fokus på en balanceret udvikling af erhverv i området bl.a. gennem etablering af et 

erhvervsnetværk, som kunne have fokus på 

• Mobiltelefoni, fibernet m.v. 

• Deltage aktivt i den offentlige debat, f.eks. ved deltagelse på et vælgermøde i område 

• Kommunikation og ”branding” på Ringsted Kommunes hjemmeside 

• ”Hvordan kan erhvervsdrivende bidrage til at styrke hinandens forretning?” – øge kendskabet til de 

forskellige virksomheder i området og på den baggrund henvise til hinandens hjemmesider m.v. 

• Etablering af en erhvervsklub med relevante arrangementer for medlemmer, som f.eks. pep-talk til 

virksomheder, fælles julefrokost 

• ”Hvordan kan du gøre din virksomhed endnu bedre?”, hjælpe hinanden, give feed-back, styrke 

kendskabet til lokale virksomheder, anbefalinger. 



 
 

 

Fastholde og udvikle kulturelle tilbud 
Området har tradition for et stærkt foreningslive og institutioner med en stærk lokal opbakning og har 

gennem en årrække udviklet og arrangeret meget forskellige kulturelle begivenheder, der har bidraget til en 

positiv selvforståelse og en udvikling af stærke netværk. Konkret udbydes Haraldsted By Night i ulige år 

(anden weekend i september), naturens dag og høstmarked i lige år (anden weekend i september), 

forarrangement i forbindelse med Middelalderfestivalen i Ringsted, running dinner en gang imellem, 

grundlovsdagsarrangement (teater) samt pop up arrangementer. Herudover afholder Allindellille Friskole, 

Allindelille Idrætsforening og Haraldsted Allindemagle kirke en række arrangementer, der er åbne for alle i 

området (og udefra). 

 

Haraldsted Allindemagle Lokalråd vil arbejde for at fastholde og forstærke områdets position som et 

landområde, der tilbyder mangfoldige kulturelle oplevelser og aktiviteter, som medvirker til at skabe og 

fastholde det gode liv på landet. Lokalrådet har med ny organisation (se nedenfor) ønske om at områdets 

foreninger og institutioner i endnu højere grad samarbejder og koordinerer arbejdet. Lokalrådet bidrager bl.a. 

med at understøtte de frivilliges indsats mht. funding bl.a. gennem de kommunale puljer. 

 

 

Udvikle Lokalrådets organisation og styrke den lokale forankring 
Haraldsted Allindemagle Lokalråd virker som paraplyorganisation for områdets foreninger og institutioner. I 

2017 har Lokalrådet ændret sin organisation gennem etablering af to faste grupper – koordinationsgruppen 

og kernegruppen. Baggrunden for organisationsændringen var et ønske om at styrke Lokalrådets forankring 

og legitimitet for arbejdet. Koordinationsgruppen består af udpegne repræsentanter for foreninger og 

institutioner der sammen har ansvaret for at koordinere aktiviteter og tilbud. Kernegruppen varetager 

områdets kontakt til og samarbejde med Ringsted Kommune og Landsbyforum, og sikre at områdets 

synspunkter bliver hørt og ”forsvaret” i den semipolitiske proces. 

Haraldsted Allindemagle Lokalråd vil fremadrettet understøtte implementering og udvikling af den nye 

organisation.   

 

Deltage i og bidrage til Klyngesamarbejde med Fjellebro-Kværkeby, Vigersted og 

Jystrup-Valsølille 
Områdernes deltagelse i Landsbyklyngeprojektet forventes at blive godkendt i maj 2017. Projektet vil 

herefter gennem ca. 18 måder danne ramme om et projekt, hvor muligheder for samarbejde og fælles 

udviklingsprojekter vil blive identificeret. Det ligger i projektets natur, at de konkrete mål vil blive lagt fast i 

projektet, hvorfor der ikke kan angives konkrete mål. Haraldsted Allindemagle vil aktivt bidrage til 

klyngeprojektet. 

Det er fortsat et ønske at alle borgere i området kender områdets natur og historie og i endnu højere grad 

udnytte de muligheder som disse giver for aktiviteter. Naturen og historien skal kendes videre om, og vi 

ønsker sammen med naboområder i kommunen og i nabokommunerne at åbne området, formidle værdierne 

og invitere til aktivt brug af disse. Vi forventer, at dette vil blive en del af klyngeprojektet, men vi vil også 

fortsat have fokus på det lokalt. 



 
 

Den fremadrettede proces  
Helhedsplanen er et styringsredskab og et dynamisk arbejdsdokument. Den overordnede indsats 

koordineres af Haraldsted Allindemagle Lokalråd, der også varetager kontakten til Ringsted Kommune, 

Landsbyforum og de øvrige landområder. 

 

Planens og de enkelte indsatser fremdrift evalueres årlige på Lokalrådets generalforsamling i februar måned. 

 

Foreninger og institutioner har (selvfølgelig) fuld integritet og selvstændighed, men opfordres til at koordinere 

og tilrette deres initiativer jf. den overordnede helhedsplan for området. 

 

Alle dokumenter, der relateres til helhedsplanen og aktiviteterne i relation til denne, offentliggøres på 

lokalrådets hjemmeside www.Flueblomsten.dk 

 

 

http://www.flueblomsten.dk/

