
!  

Ringsted Kommune skal i løbet af 2014 vedtage en ny Landdistriktspolitik. 

 I den forbindelse har Kommunen, Landsbyforum og lokalområderne besluttet at der skal udar-
bejdes helhedsplaner for de enkelte landområder. Helhedsplaner, der skal udstikke udviklingen i 
de enkelte områder i et længere perspektiv (10 – 20 år) og vi siger alle ”Ja tak” til udvikling 
frem for afvikling. 

Handlingsplanerne skal bl.a. hjælpe, så vi er klar, når kommunale prioriteringer skal gennemfø-
res og der f.eks. skal udmøntes nationale, regionale eller EU støttemidler. 

Alle områdets borgere inviteres til at være med og det følgende er teksten fra en folder, der er 
udarbejdet som information om arbejdet med helhedsplanen: 

!
Vil I være med til at afstikke retningen for udvik-
lingen i lokalområdet? 
Til foreninger, Institutioner og Erhvervsdrivende i Haraldsted – Allindemagle lokal-
område. 

 Vil I være med til at afstikke retningen for udviklingen i lokalområdet? 
Vi skal udarbejde en helhedsplan, der skal synliggøre og prioritere initiativer, der støtter udvik-
lingen i området. Derfor vil vi gerne i kontakt med så mange borgere som muligt og diskutere, 
hvordan I ønsker, at området udvikles.  
Helhedsplanen skal forankres blandt borgerne og være ”alles” udviklingsplan. !
Vi vil i de kommende måneder besøge foreninger og institutioner, og høre jeres bud på,  
hvad der er de største udfordringer, og hvor I ønsker at bevæge jer hen. Vi vil også høre,  
hvordan I mener, lokalrådet og en helhedsplan kan være med til at understøtte jeres og områ-
dets udvikling.  
  
Desuden vil vi meget gerne høre, hvordan repræsentanter for områdets erhvervsliv ser på områ-
dets udviklingsmuligheder.  
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Hvordan ønsker I at være med til at præge udviklingen?  !
Helt konkret inviteres alle borgere, der ønsker at være med, til at melde sig og komme med in-
put. 
  
Vi har brug for flere frivillige, der vil bidrage til udarbejdelse af grundlaget for helhedsplanen. Vi 
planlægger at gennemføre en borgerundersøgelse og afholde et borgermøde inden planen skri-
ves! Vi beder derfor om, at alle foreninger og institutioner udpeger 1-2 personer, der vil hjælpe, 
ligesom vi inviterer repræsentanter for erhvervslivet og ’ildsjæle’ til at indgå i arbejdet. 
  
Køreplan  
Maj og juni                           Repræsentanter for lokalrådet besøger foreninger og in-
stitutioner for at høre  
                      om udviklingsovervejelser og ønsker  
                        

Kontakt til erhvervsliv og ildsjæle !
                                                  Medlemmer til ad hoc planlægningsgruppe identificeres 
  
26. august                             Opstartsmøde med ad hoc planlægningsgruppe,  
                                                  konkret planlægning af borgerundersøgelse, 
                                                  kommunikation og borgermøde 
  
September/Oktober        Gennemførsel af borgerundersøgelse 
  
13. november                      Borgermøde med præsentation af borgerundersøgelsen,  
                                                  diskussion af resultater og prioritering af de vigtigste  
                                                  punkter i en helhedsplanen 
   Lokalrådets generalforsamling !
  
Vil du høre mere om helhedsplaner eller være med til afstikke retningen for lokalområdet, så 
send en e-mail til et af medlemmerne af Lokalrådet: 
Dorte Baggesen;  bangogbaggesen@gmail.com   
Gustav Flensborg;  gf@flensborg.dk      
Marianne Kiersgaard; marianne@kallsgaard.dk  
Fabienne Dujoux Olsen; ole_fabienne@yahoo.com  
  !


