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1. Eggeslevmagle by og sogn
– et godt og trygt sted - at leve og bo.

Kære alle Eggeslevmagle by og sogns beboere.
Vi har i de sidste 11/2 år søgt, at få jer til at give det bedste bud på hvordan Eggeslevmagle by og sogn skal
udvikle sig i frem mod 2032 - så det stadig er et godt og trygt sted, at leve og bo også i 2032.
Mange undersøgelser viser stadig, at gode og stærke fællesskaber, natur, tryghed samt et godt hjem har
afgørende betydning i vores liv for, at vi trives og har en høj livskvalitet. Videncenteret Bolius har stået for
mange af disse undersøgelser og de fortæller, at et hus i en mindre landsby eller sogn er flertallets definition
på en børnevenlig bolig og et godt sted for at få en god livskvalitet. Elementer som et trygt nærmiljø, at børn
får deres eget værelse, så de kan lukke døren og egen have har også stor betydning for boligvalget.
Slagelse kommune skal inden udgangen af 2021 vedtage en revideret kommuneplan hvor kommunens landsbyer – skal prioriteres - i landsbyer med og uden potentialer. Derfor har vi også i bestyrelsen siden generalforsamlingen i 2019 arbejdet aktivt med, at lave et oplæg til en Lokal UdviklingsPlan for Eggeslevmagle
by og sogn , som beskriver vores mange potentialer og muligheder – alene eller sammen med andre. COVID
19 gjorde ikke processen for inddragelse til den nemmeste. Men stor og uvurderlig tak til alle jer der har bidraget ved deltagelse i møder og arbejdsgrupper. Uden jer havde vi ikke fået skabt så klar en vision og de 7
pejlermærker, som vi nu vil arbejde efter.
Der er i arbejdet taget udgangspunkt i, at vi har masser af potentialer til, at være en levedygtig landsby og
sogn og et godt sted at leve også om 10 og 15 år – hvis vi blot står sammen og hjælpes. For selvom vi allerede
har gennemført mange projekter i vores landsby, som har inddraget jer til at fastholde og styrke landsbyen,
fællesskabet, livskvalitet og vores position om, at være en aktiv og pæn landsby, hvor man kan leve et godt
liv - til små og rimelige priser i forhold til større byer – så skal vi også i de kommende år have både en vision
og pejlemærker at arbejde hen imod.
Vi har nu beskrevet hvad vi tænker og hvad vi vil arbejde med inden for de 7 strategiske temaer og områder i
vores Lokale Udviklings Plan 2032.
I bestyrelsen ønsker vi med den kommende Lokale UdviklingsPlan, at vi selv er beviste om vores mål men
også tydeligt signalerer til kommunens politikere og administration, til fonde og øvrige samarbejdspartnere
at her står vi sammen om de gode og langsigtede løsninger.
Vel mødt fra bestyrelsen
Kirsten Laage-Petersen, Frank Pedersen, Line Kofoed Svendsen, Peter Skjoldstrup, Klaus Christensen og
Steen Olsen
Facebook Eggeslevmagle Landsbyråd
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2. Vores Vision 2032
Eggeslevmagle by og sogns ønske er forsat at være – et godt og trygt sted, at leve og bo i 2032 og derefter.
Det har derfor været vigtig i arbejdet med de 7 temaer at vi grundigt får defineret og beskrevet projekterne og de handlinger der skal til for, at nå vores vision bliver et tydeligt billede af den ønskværdige og
fremtidige situation. Vi har i arbejdsgrupperne arbejdet med den tilgang at tingene gerne må være uden
for umiddelbar rækkevidde men samtidig også gerne indenfor synsvidde.
Som det fremgår af materialet har vi taget afsæt i FN`s 17 Verdens mål i vores 7 temaer i den Lokale Udviklings Plan. Vi tror på betydningen af, at vi som landsbyråd forholder os til disse og gør Verdens målene
til vores i konkrete og lokale handlinger. Det passer også fint ind i vores slogan Eggeslevmagle Verdens
Navle.
I første omgang tænkte vi, at verdens målene var noget fra 70erne og den tid med meget langt hår osv.
Men her i 2021 må vi nok konstatere, at det er helt afgørende, at vi også i Eggeslevmagle by og sogn forholder os til disse, og hvordan vi sammen kan bidrage med handlinger i årene fremover.
Vores Vision 2032 for Eggeslevmagle by og sogn er:
•

At vi viser ansvarlighed over for hinanden og vores omgivelser.

•

At vi altid behandler hinanden ordentligt og med respekt, herunder at vi taler med og ikke om hinanden.

•

At vi t skaber liv ved at skabe rum til fællesskaber og sociale mødesteder.

•

At vi understøtter sammenhængskraften med andre foreninger og lokalområder omkring os.

•

At vi arbejder med den lokale bæredygtighed som rent vand, affald men og biodiversitet i naturen.

•

At vi ønsker at bevare vores kulturmiljø og kulturarv.

•

At vi sikre et godt senior liv og forebygger ensomhed.

•

At få udarbejdet en samlet plan for Eggeslevmagle by og sogn i samarbejde med Slagelse kommune, 		
med respekt for de mange interesser som fremtiden vil byde på.
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3. Temaer til fastholdelse og udvikling
3.1. Eggeslevmagle et godt og trygt sted, at leve og bo
Eggeslevmagle ligger godt placeret med Sorø Landevej, som sikrer kort afstand til Skælskør på 5 km,
Korsør 15 km og Slagelse 18 km og kun 15 minutter fra motorvej, togforbindelse – og derfra kun 1 time
til København og lufthavnen og 2 timer til London og så videre.
Trods den centrale beliggenhed har Eggeslevmagle stadig landsbyens mange kvaliteter og et aktivt
lokalmiljø med ildsjæle, der engagerer sig i de nære ting til glæde for landsbyen og sognet. Det gælder
de kendte og traditionsrige arrangementer som Skt. Hans, Juletræets tænding. Stå Sammen lørdage,
Sommerfest ved sportsplads, i Præsteskoven og ved Landsbyens Gadekær. På den ene side vil vi gerne
fællesskabet. På den anden side vægter vi ønsket om landlig fred og ro til os selv og vores nærmeste.
Vi samarbejder med Nabohjælp og har opsat skiltning ved indfaldsvejene. Mange har sat Nabohjælp
mærkater på postkassen eller hoveddøren. Vi opfordrer alle til at hente Nabohjælp appen, så nabohjælpen og dermed forebyggelse af indbrud dækker alle husstande i landsbyen. Vi har også vores egen telefonring af frivillige, der er træder til, hvis man føler sig usikker på mystisk adfærd. Heldigvis har vi kun
haft få indbrud eller overfald gennem årene.
Landsbyrådet har tilsluttet sig Sydsjælland Lolland Falsters ”Tryghedsambassadør” ordning. Ordningen
indebærer, at politiet orienteringer os om lokalområdet herunder om kampagner. Og vi har en kontaktperson hos lokalpolitiet i Slagelse, som vi uformelt kan henvende os til, hvis noget måtte bekymre os.
Landsbyens nuværende tryghedsambassadør er formand Steen Olsen - men følg med på vores hjemmeside.
I sidste ende er det vigtigste nok at have et godt naboskab, hvor gensidig tillid, sammenhold og samarbejde er den enkle opskrift på det, der virker bedst.
3.1.1. Et historisk tilbageblik – vores kulturmiljø og vores kulturarv
Eggeslevmagles by og sogns historie i 1900-tallet og tidligere er beskrevet i bogen af samme navn fra
2005. Her omtales og illustreres landsbyens ældste historier, hvoraf mange knytter sig til kirken. Blandt
andet at kirken har ligget på en holm omgivet af et kær, en dam og støls-renden, som var en fordybning
uden om - måske som et lille forsvarsværk.
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Vi har faktisk megen kulturarv og kulturmiljøer, som både skal sikres og udvikles til gavn for os alle. Vi
kan dokumentere historien med tilhørende litteratur tilbage til Kong Erik Lam i 1140 og efterfølgende
konger samt ejerskabet af de mange gårde gennem de seneste 200 år. Det er fortællinger om magt, fæstebønder, godsejere og kirkens betydning.
Navnlig den fysiske kulturarv er under hastig forandring i disse år. Det samme gælder manges syn på
denne. Derfor ønsker vi også at få fastlagt, hvad der har særlig værdi for os.
Historisk er Eggeslevmagle en ”Stjerne udskiftet Landsby”. Tidligere lå alle gårdene inde i vores landsby
og rundt om kirken. Derfra var markerne så udstykket væk fra landsbyen. Det ses stadig tydeligt fra
kirketårnet, selvom flere gårde nu er opkøbt og sammenlagt, hvorved nogle gærder er blevet nedlagt.
Landsbyen ligger inden for udpegninger med beskyttede sten- og jorddiger, morænelandskab, beskyttede naturtyper, skov og kirkebyggelinjer, hvor der skal tages særlige landskabelige hensyn.

På kortet kan ses gårdenes matrikulære
udstykning væk fra kirke og byen.

3.1.2. Projekter og handlingsplaner
Derfor vil vi arbejde for, at vi finder det bedste fra vores kulturarv og i fællesskab værner om kvaliteter
og værdier.
Konkret har dette afstedkommet, at vi i Eggeslevmagle Landsbyrådet sammen med Skælskør / Eggeslevmagle Menighedsråd, Eggeslevmagle Vandværk og Eggeslevmagle Boldklub har bedt Slagelse Kommune om at få lavet en samlet plan for arealerne omkring Eggeslevmagle by. En plan som har til formål at
understøtte de mange gode tiltag i denne LUP.
Men samtidig også således at både civilsamfundet i bredeste forstand og erhvervslivet sammen med
kommunen sikrer afstemte rammer for de kommende års udvikling. Det gælder bebyggelse, solceller,
grundvandssikring, skovrejsning, trafik med videre.
Omkring bosætning ønsker vi både at fastholde alle jer, der har valgt at bo i landsbyen og sognet. I samarbejde med kommune, andre lokalråd, ejendomsmæglere og måske allermest dig - som bor her – ønsker
vi at sikre yderligere bosætning.
Ellers ønsker vi at styrke kvaliteten i vores mødesteder og fællesarealer. Omkring bold- og legepladsen
vil vi samarbejde med Eggeslevmagle Boldklub om at forbedre møde- og samlingsfaciliteterne i klubhuset og udenoms arealerne.
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Også omkring gadekæret ved Orebyvej / Præstestræde ønskes en opgradering med bålhytte og grill
samt forskønnelse med planter, vilde blomster og biodiversitet for at forbedre levevilkår for fugle, padder og fisk. Et projekt der ønskes udviklet i samarbejde med biolog, gartner og andre med ekspertise
inden for dette område.
I det omfang, det er muligt, vil vi også gerne understøtte æstetiske løft gennem renovering af bygninger
og ejendomme f.eks. stråbelagte huse eller nedrivning, hvis det ville pynte på helhedsindtrykket.
Gennem en årrække har det ikke været muligt at udlægge nye byggegrunde i udkanten af landsbyen. Men
i lighed med andre omkringliggende landsbyer kan vi se en interesse for at udlægge større jordparceller, små seniorvenlige boliger og singleboliger. Vi vil i kommende kommuneplan søge at få udlagt en nyt,
mindre areal til dette i respekt for landsbyens nuværende kendetegn.
Vi tror på, at attraktive faciliteter og mødesteder vil øge vores fælles interesser og skabe gode netværk
i lokalområdet uanset om du er barn, ung, en familie, senior eller ældre.
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3.2. Vision og målsætning om samlingssteder og rum til fællesskaber
- ønsket om at styrke fællesskabet.
Eggeslevmagle by og sogn skal være en både stille og levende landsby, hvor borgere i alle aldre kan være
lidt alene men også dyrke fællesskaber. Vi vil arbejde for både at fastholde og udbygge muligheder, så
vi kan lære hinanden bedre at kende, og vi bedre kan hjælpe hinanden, når der er behov for det. Desuden
finder vi det vigtigt, at rammerne er pæne, tilgængelige og hyggelige, så lysten til at dyrke fællesskabet
og et aktivt friluftsliv stimuleres - til gavn for den fysiske og mentale sundhed.
Coronatiden har vist, at der er behov for, at vi kan mødes i det fri og dyrke fællesskab - også på afstand.
Fysisk aktivitet og trivsel er vigtige faktorer, der er med til at forebygge ensomhed og livsstilssygdomme.
Flere af samlingsstederne i Eggeslevmagle trænger til opgraderinger. Derudover er nye mere tidssvarende samlingssteder et stort ønske.
Mindre, enkle løsninger for eksempel i vores egne haver er også en mulighed.
3.2.1. Projekter og handlingsplaner:
• Menighedsrådet har allerede venligst lånt kirkens store rum til foredrag og events. Ligeledes er der
åbnet op for kirkens graverbolig, som måske kunne udvikles til et ”Sognehus”. Menighedsrådet har
allerede stillet lokalerne til rådighed til valghandling og seniorsamlinger.
•

Boldklubbens nyrenoverede klubhus, og muligheder for udvidelse med et antal kvadratmeter der kan
give en endnu bedre ramme om aktiviteter/fællesskaber i landsbyen er også i støbeskeen..

•

Ude har der igennem årene været udviklet meget omkring vores 2 gadekær (Nordre gadekær og ved
det gamle alderdomshjem ved Orebyvej). Omkring sidstnævnte vil vi arbejde for at gøre området til
et hyggeligt rum til samtale, eftertanke og refleksion. Men også et møde- og hyggested med mulighed for at kunne samles både i forbindelse med leg og arrangementer eller samles sammen med egen
familie til snak, hygge, grill, madpakke eller en kop kaffe.

•

En bålhytte ved gadekæret og skoven ønskes med ildsted i midten, med åbne sider, som kan afdækkes ved behov, så hytten kan benyttes i alle vejrlig og på alle årstider. Optimalt kan hytten rumme 3040 personer med flytbare borde og bænke. Hytten kan således bruges af alle aldersgrupper til mange
forskellige formål – kun fantasien sætter grænser.
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•

Omkring fodboldbanen, legepladsen og plænen ud mod Sorø Landevej med petanque bane er der
flere ting, der nemt kan bygges videre på med borde og bænke. Der etableres et lukket rum med hæk
og beplantninger, så børn ikke får direkte adgang til vej og naboer.

•

Det rekreative naturområde og park bag kirken med den store plæne, bålplads og Præsteskoven er et
mødested og en naturperle med stier til gående og hestespor. Et område som der i LUP`ens udarbejdelse har været flere ideer til at udvikle til gavn for byens borgere. Men alle projekter skal aftales og
koordineres i tæt samarbejde med menighedsrådet.

Etablering af et legeområde med forhindringsbane for børn, voksne og hunde. Et projekt der vil give
hundeluftningen en ekstra dimension til glæde for ejer og især for hund. Banen ønskes etableret med
hovedvægt på naturmaterialer i sammenhæng med stier.
Stisystemer og formidling:
De nuværende stier bruges flittigt af alle aldersgrupper til motion, hundeluftning og til at få lidt frisk
luft. For at gøre det mere enkelt og overskueligt vil vi lave en ny informationstavle over byen, stier og
oplandet. Den skal opsættes ved indkørsel til boldbanen og klubhus og skal vise de forskellige lokaler
i byen og sognet, men også ruter til oplevelser, motion og gåture. Disse ønskes markeret langs med
ruterne. F.eks. rød rute 5 km = historisk rute til Kanehøj, Kanehøj Mølle, blå rute 1,3 km = børnerute
Der opsættes informationer, der fortæller om de dyr, der lever i vandet, om træarterne og så videre.
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Ud over denne informationstavle ønskes på grønt areal foran klubhus opsat et skilt til at gøre opmærksom på vores slogan ”Eggeslevmagle Verdens navle”. Et skilt som vil gøre, at personer, der kører
gennem Eggeslevmagle, vil forundres og undersøge vores gode placering og korte afstande f.eks. 6
km til Boeslunde, 15 km til Korsør svømmehal, 6 km til Dalmose, 4,5 km til Skælskør, 16 km til motorvej, 80 km Odense, 110 km Rådhuspladsen i København – lokalt men tæt på det meste.

o Vi ønsker at få synliggjort faciliteter og stisystemer via skiltning, Apps og anden teknologi, så de
bliver tilgængelige og enkle at anvende for borgere og besøgende. Fortællingerne til en historisk
vandretur gennem landsbyen, hvor man kommer forbi bygninger og steder kunne tage afsæt i bogen
om Eggeslevmagle fra 1900 til 2000 og underbygges med mindre filmklip og fortællinger.
o

Cykel- og motionsruter til Råbjerg, Gerdrup, Gammellung, Stenmaglebjerg, Kanehøj, Eggeslevlille,
Frankerup og Skælskør bør synliggøres.

o

Det vil være ønskeligt, at nogle af de gamle, registrerede kirke stier i markskel og på jorder bliver
reetableret som natur- og trædestier i samarbejde med lodsejere og kommunen.

•

En trædesti ønskes fra Eggeslevmagle øst til skovområdet ved Korsørvej, så man som motionist ikke
skal gå på den meget befærdede landevej.

•

Vi vil forsøge at organiseres vandreture lokalt, og gerne i samarbejde med lokalråd i nabolaget, hvor
man besøger hinanden eller vandrer til hinandens landsbyer.

Kort over Eggeslevmagle by og
sogn fra Frankerup, Eggeslevlille, Præstemarken, Kanehøj,
Råbjerg, Gerdrup området

•

Bogen om Eggeslevmagle 1900 – 2000 er en samling af indsamlede historier om gamle dage i Eggeslevmagle. Bogen er nu udsolgt men kunne indlægges elektronisk og anvendes til nytilflyttere, så de
har mulighed for at lære historien om landsbyen at kende. Bogen er et vigtigt vidnesbyrd om landsbyens fortid og de mennesker, der har boet her gennem tiden.
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3.3. Senior- og ældreliv i Eggeslevmagle
Livet og tilværelsen i en landsby som Eggeslevmagle adskiller sig naturligvis fra livet i de større byer og
købstæder. Det gælder både i forhold til huse og byggestil, men faktisk også når det gælder de mennesker, der bevidst har bosat sig i egen bolig i landsbyen frem for i en almennyttig lejelejlighed i et større
boligkompleks i byen.
Det er netop charmen ved at bo i en landsby. Man kender hinanden, og er mere opmærksom på hinandens
ve og vel.
Faktuelt bor der i 2021 cirka 30 seniorer på 60+ i Eggeslevmagle fordelt på et tilsvarende antal husstande i landsbyen. Til gengæld udgør antallet af 50+ cirka 80 personer.
3.3.1. Fællleskaber og livskvalitet
Det sociale netværk mellem seniorer og ældre i Eggeslevmagle har i mange år været en vigtig del af
landsbyrådets virke. En aktiv gruppe af seniorer har sammen med landsbyrådets bestyrelse i de seneste år arrangeret aktiviteter både for dem, der bor i Eggeslevmagle endnu – og for dem, der er flyttet til
Skælskør – og som stadig mod egenbetaling kan deltage, så de ikke mister deres netværk.
Udbuddet af arrangementer har været mangfoldigt lige fra lokal havevandring til historier fra sognet
fortalt af nuværende og tidligere borgere. Ølsmagning og røgning af fisk med smagsprøver har været afviklet lokalt. En gang eller to om året har der været afholdt udflugter – typisk i samarbejde med
det lokale Veteranbus Museum. Vi har været gæster i egen kommune på Agersø og Omø. Vi har besøgt
Pansermuseet og sejlet med Skælskør V. Også besøg uden for sogn og kommune har fundet sted, f.eks. i
Birkegårdens Haver, julearrangementer m.m.
Landsbyrådet har fået støtte fra den kommunale værdighedspulje, der skal understøtte trivsel blandt
ældre i landdistrikter. Aktiviteterne har i den grad medvirket til at styrke fællesskabet blandt seniorer.
Corona situationen 20/21 har imidlertid lagt en dæmper på aktivitetsniveauet og betyder, at man holder
sig mere for sig selv. På den lange bane er det ikke godt for seniorer, som i forvejen er i risiko for at blive
ensomme.
3.3.2 Projekter og handlingsplaner
I landsbyrådets arbejde er det fortsat målsætningen at styrke fællesskabet blandt seniorer og ældre i
Eggeslevmagle og i sognet. Vi gør det meget gerne sammen med tidligere beboere og netværk, og også
meget gerne sammen med dem under 60 år og deres pårørende.
Vi tror på, at vi i kraft af fællesskabet kan støtte op om hinanden og skabe tryghed, trivsel og livskvalitet, så man kan have en god tilværelse som senior i Eggeslevmagle.
For at imødekomme dette vil vi arbejde på at lave en telefonkæde, hvor man ringer op og spørger til hinandens velbefindende og om der er noget, man måske kan være behjælpelig med.
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3.3.3. Hjælp og hjælpemidler til længst muligt i eget hjem
Et stort dilemma opstår, hvis helbredet er vigende, når man kommer op i årene. Men også økonomi, færre
kræfter og manglende indkøbsmuligheder kan påvirke det svære valg: skal man søge og flytte i lejlighed
– væk fra naboer og netværk og udsigten udover markerne.
Mobiliteten blandt seniorer i Eggeslevmagle er stadig høj. De fleste kan transportere sig i egen bil. Imidlertid arbejder både Slagelse kommune og landsbyrådet for at sikre en styrkelse af den kollektive trafik
fra starten af 2021, hvor flere ruter bliver omlagt til gratis Fribus - blandt andet med øget transport til
nabolandsbyer og købstæderne. Navnlig for Eggeslevmagles vedkommende til og fra indkøbssteder,
lægecenter, ældrecenter m.v. i Skælskør, sekundært Slagelse.
Nogle føler sig dog generet af den voksende trafik af store lastbiler gennem byen. Men fælles for en stor
del af seniorerne er ønsket om at blive i området, hvor de har deres sociale netværk med familie og venner. Derfor vil landsbyrådet arbejde for, at der kan opføres seniorvenlige lejeboliger i byen – måske også
byggegrunde til ejerboliger.
Vi vil gerne sammen med det offentlige arbejde for, at hele livet fra vugge til grav kan leves i landsbyen.
Vi vil blandt andet arbejde for at følgende aktiviteter kan iværksættes:
•

Fællesspisning en gang om måneden – eks. den 1. onsdag i måneden kl. 18 med egenbetaling og med		
bragte drikkevarer. Betaling ved tilmelding.

•

Smidig og enkel levering af dagligvarer f.eks. fra Brugsen & Rema 1000 i Skælskør, som i dag udbrin-		
ger bestilte/betalte varer.

•

Oprettelse af en telefonkæde der bl.a. kan anvendes i forbindelse med indkøb/sygdom.

•

Udbredelse af samkørselsappen NaboGo.

•

Forskellige emner til samvær kunne være:
o Kortspil
o Bogklub
o Sy / strikkeklub
o Kør med til sport
o Brætspil
o Gåture

•

IT hjælp – kan også være hjælp til brug af mobiltelefon – betaling via MobilePay / bankbetalinger.

•

Hjælp til ”lettere” havearbejde mod betaling ved lokale eller www.bilogmand.dk

Lokal UdviklingsPlan for Eggeslevmagle by og Sogn

13

3.4. Ansvarlig og bæredygtighed – for hinanden og vores natur
3.4.1 Vi passer på vores omgivelser og udvikler vores naturværdier ved forskønnelse og en bæredygtig natur
Eggeslevmagle Landsbyråd har gennem de seneste årtier gennem samarbejde med kommune og fonde
arbejdet meget med forskønnelse, så landsbyen er attraktiv og omgivet af smuk natur.
Mange beboere går allerede meget op i naturen – ikke kun i deres private haver, men også i offentligt
tilgængelige naturområder. Disse bliver flittigt brugt til at gåture, hundeluftning, rideture og cykelture
for at opleve naturen på nærmeste hold både i landsbyen og de omkringliggende skove.
Landsbyen er kendetegnet ved initiativrige ildsjæle og en del, der aktivt bidrager til at fremme naturen
yderligere. Dette engagement ønsker vi forsat at støtte og styrke fremover. Med større ejerskab øger vi
fokus på bæredygtighed og forskønnelse af landsbyen.
Vi vil således i LUP periode frem mod 2032 arbejde videre med at realisere de forskellige initiativer i
samarbejde med Slagelse kommune og den vedtagne bæredygtighedsstrategi og handlingsplan fra 2021.
Derudover i vidt omfang søge fonde, interesseorganisationer, virksomheder og borgere.
Formålet med disse initiativer skal både være forskønnelse, øget livskvalitet - men også ud fra en bæredygtigheds tankegang at øge mangfoldigheden af blomster og økosystemer i og omkring landsbyen – til
glæde for dyreliv, fauna og mennesker.
Vi mener også, at dette vil understøtte den Lokale Udviklingsplans overordnede ramme for fremtiden,
hvor vi i LUPen tager afsæt i FNs Verdensmål, som indgår i Slagelse Kommunes budgetaftale for 2019.
Endelig er vi overbeviste om, at denne strategi vil bidrage med en stor signalværdi og branding af landsbyen og sognets beboere - også i forhold til bosætning og de mange, der passerer gennem landsbyen.
3.4.2 Projekter og handlingsplaner
Eggeslevmagles historie rummer allerede nu en del arealer, der huser mange planter, dyr, svampe og
andet levende både på land og i vand i de to gadekær og Bjerg Å. For at opbygge et netværk af sammenhængende natur i Eggeslevmagle by og sogn ser vi gerne, at der rundt om byen skabes en grøn korridor,
der hænger sammen med Det Grønne Danmarkskort og kommunens øvrige grønne udlæg af skov, å og
vandløb.

Lokal UdviklingsPlan for Eggeslevmagle by og Sogn

14

Der er fremsendt en anmodning til Slagelse Kommunes politiske udvalg og administration om at få udarbejdet en samlet plan for Eggeslevmagle by og sogn. Ansøgningen indeholder også forslag, der vil underbygge og styrke naturen og biodiversiteten uden om landsbyen og i sognet.
Vi vil i den kommende LUP plan mod 2032 blandt andet arbejde med følgende områder, som vi mener
har et stort potentiale, der kan fremme både en bedre natur, miljøet og samtidig gavner en solid og god
bundlinje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gadekæret med skov og udenoms arealer ved Præstestræde / Orebyvej.
Gadekæret med omkringliggende areal ved Præstemarken over for Nordre vandværk.
Regnvandsbassinet ved Sorø Landevej / Hønagervej.
Ovenstående udvikles i samarbejde med professionel hjælp og støtte. Heriblandt biologerne fra 		
Slagelse Kommune. Der er allerede nedsat en lokal arbejdsgruppe.
Stisystemer bl.a. Præstestien – fra Orebyvej til Præstemarken forskønnes ved såning og beplantning.
Etablering af ny eng / areal med gamle frugtsorter eventuelt fra genbank i Pometet Københavns- 		
universitet og i samarbejde med Menighedsrådet.
Forskønnelse af mark og grøfter langs Sorø Landevej mod Skælskør og Dalmose f.eks. med afsæt i 		
blomsterblandinger til vejkanter.
Involvere Eggeslevmagle borgere i projekter i egne haver ved at fremme viden omkring biodiversitet
og planter samt eventuelt med bistader. Vi tænker foredrag og besøg på planteskoler og parkanlæg
samt egentlig rådgivning.
Etablere flere insekthoteller ved og med gamle rådne træer på de kommunale arealer eller Menig		
hedsrådets Præsteskov. Måske suppleret med at opstille bistader i naturen. I det hele taget en 		
uordentlig naturpleje og ny naturkultur.
Etablering af vinmark.
Bidrage til at Slagelse Kommune i kommuneplanens ”Det Grønne Danmarkskort” sikrer, at området 		
omkring Eggeslevmagle landsby og sogn bliver sammenhængende med den omkringliggende natur 		
fra Stigsnæs, Borreby, Skælskør Nor og fjord til Gerdrup / Lyngbygård skovene videre mod Slagelse
og Sorø - se Miljøstyrelsens http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-plangroendk og kom-		
muneplan oplæg.
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Flere bi- og insektvenlige blomsterbede og blomsterkasser ved Boldklubbens klubhus m.v.
Braklægning af tilstødende arealer mod kompensation til f.eks. landmænd.
Vi vil lægge vægt på at udnytte synergien med andre institutioner i kommunen. Som eksempel kan 		
nævnes samarbejder med værksteder og institutioner i Slagelse Kommune til produktion af insekt		
hoteller, blomsterkasser, fugle/uglekasser.
Øvrige samarbejdspartnere kunne være: Dansk Ornitologisk forening, biavlere og AU Flakkebjerg, 		
landmænd med marker omkring Eggeslevmagle, Danmarks Naturforening Naturforum, Københavns 		
Universitet – institut for Geovidenskab og naturforvaltning.
Øget inddragelse af uddannelsesinstitutioner i lighed med udvikling af Affaldsindsamling – Herreløst
affald eller børn/unge fra landsbyen.

Eggeslevmagle fra syd (2019)
Kilde: SDFE Skråfotos
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3.5. Trafik og infrastruktur
Vi markedsfører vores landsby med ”Eggeslevmagle Verdens Navle”. Det gør vi, fordi vi ikke alene i egen
bevidsthed er i centrum, men også fordi vi er centralt placeret i kommunen med kun 4 km til købstaden
Skælskør, 15 minutter med bil til busser og tog i Slagelse, 12 minutter til motorvej og 1 time til København og lufthavn.
Baggrunden er, at vi har den gennemgående Sorø Landvej i Eggeslevmagle, som historisk er en regional
og bærende vej, der skaber nem adgang til de omkringliggende samfund i Skælskør, Korsør, Slagelse,
Næstved, de omkringliggende landsbyerne og erhvervsområdet på Stigsnæs.
Sidstnævnte har afstedkommet, at vi i lokalrådet i mange år har været meget opmærksomme på, at man
kommunalt, regionalt og nationalt skal arbejde for en direkte adgang fra Stigsnæs Landvej uden om Eggeslevmagle og dermed Dalmose/ Ting Jelling til motorvejen i Slagelse. I kommuneplanen er reserveret et
areal og linjeføring fra Stigsnæs Landvej via Gerdrup til Korsvejen.
3.5.1 Trafik tryghed og sikkerhed – i forhold til hastighed og tung trafik
I forhold til denne indledning er der forsat stigende behov for, at Slagelse kommune - i takt med at der
føres endnu tungere trafik via Sorø Landevej til Skælskørs og Stigsnæs Erhvervsområder – handler på at
øge trafiksikkerhed og tryghed for alle generationer i landsbyen.
Den stigende succes for vores dygtige bærproducenter og landmænd giver også udfordringer på de
mindre veje som Orebyvej, Præstemarken, Råbjergvej og Gammellongsvej. Disse veje er også blevet
belastet med den nye tunge trafik, som vejkasserne og vejbredderne slet ikke er bygget til. Landsbyrådet
har indsendt flere ansøgninger og påtalt de trafikale udfordringer navnlig på Sorø Landevej, men også på
Orebyvej og Præstemarken.
Senest har vi fået udarbejdet skitser til mulige løsninger, som vi ønsker kvalificeret både fagligt og økonomisk.
Se kort næste side
1. Kort viser to steder på Sorø Landvej, hvor fartsænkende foranstaltninger kunne etableres.
2. Kort viser forslag til Orebyvej til en 2-minus-1 vej og gerne med 40 km zone.
3. Kort viser forslag til 2-minus-1 vej i svinget på Præstemarken og gerne med 40 km zone.
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Orebyvej

Eksempel 2 minus 1 vej på Orebyvej i Eggslevmagle. Det skal undersøges nærmere om eksisterende
vejbredde er tilstrækkelig og om strækningens kurver overholder krav ved mødesigt af to kørertøjer,
endvidere kræver politiet typisk fartdæmper på strækninger med 2 minus 1 vej.

3.

Præstemarken

Eksempel 2 minus 1 vej på Orebyvej i Eggslevmagle. Det skal undersøges nærmere om eksisterende
vejbredde er tilstrækkelig og om strækningens kurver overholder krav ved mødesigt af to kørertøjer,
endvidere kræver politiet typisk fartdæmper på strækninger med 2 minus 1 vej.
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3.5.2 Kollektiv trafik, Fribus 2.0 og flextransport
Slagelse kommune har efter en offentlig høring besluttet, at der fra den 9. august 2021 kører en gratis
Fribus 2.0 på nedenstående rute.
Fribus -Rød rute og Movia busruter der bibeholdes
Signaturer
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Skoler
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470R 80R

i
i
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R
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49

i

Flakkebjerg
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• Læs mere på slagelse.dk/fribussen20
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4
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Bussen får syv afgange om dagen mandag til fredag mellem kl. cirka 6 og 18, dog ikke i skolernes ferie
og på helligdage. Der er tale om en løsning, der vil imødekomme ønsket om en tværgående forbindelse
mellem Dalmose og Skælskør og giver mulighed for direkte forbindelse til Slagelse med relativt korte
rejsetider til kommunens uddannelsesinstitutioner. Køreplanen er endnu ikke udarbejdet. Fribus linjerne
vil kunne kombineres med de Movia buslinjer, som ikke nedlægges. Skolebørn, som i henhold til folkeskoleloven er berettiget til transport, bliver tilbudt anden kørselsordning.
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3.5.3 Stisystemer i by og sogn
Vi har allerede et sammenhængende stisystem, som forbinder vores landsby med fortov og cykelspor
langs Sorø Landvej. Også de gamle kirker og skolestier er kortlagt i bogen om Eggeslevmagle fra 1900 til
2000. Desværre eksisterer mange af disse ikke længere.
Cykelsti fra Eggeslevmagle – eventuelt via Hønagervej / Gammellongsvej til Stigsnæs Landevej og Sorøvej til Skælskør er forsat et stort ønske i forhold til sikker trafik for bløde og svage trafikanter. Projektet indgår som et af mange cykelstiprojekter i cykelplan 2021. Landsbyrådet ser gerne en etapeopdeling,
da der er tale om et samlet anlægsbeløb på samlet ny cykelsti Hønagervej til Sorøvej på op mod 20 mill.
Vi ser gerne, at cykelstier på visse strækninger suppleres med ride- og hestespor for at få dette netværk
til at hænge sammen i lokalområde og kommune.
3.5.4 Projekter og handlingsplaner
•
Landsbyrådets højeste prioritet til kommunen er trafiktryghed og -sikkerhed – i forhold til hastighed
og tung trafik. Vi vil forfølge og udvikle de 3 nævnte projekter ikke mindst i forhold til de politiske 		
prioriteringer af tryghedsprojekter i afsat pulje til landsbyerne i kommunen.
•

Mindre tiltag omkring oversigtsarealer ved udkørsler og sving samt 40 km zoner ønskes medtaget i
løsningerne.

•

Landsbyrådet vil søge optagelse i den følgegruppe til Fribus, med repræsentanter fra lokalområd-		
erne, som kommunen vil nedsætte.

•

Vi vil fra landsbyrådets side søge en endnu bedre dækning med flextrafik og billigere zone takster.

•

Landsbyrådet opfordrer til at anvende ”Tip en hastighedsmåling” på politiet hjemmeside.

•

Vi vil forsøge at indlægge gå- og løbestier, cykelruter samt bykort på en GPS-løsning.
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3.6. Børn og unge
3.6.1. Vision og målsætning
Det er vores klare vision og mål, at det også i fremtiden skal være attraktivt for børnefamilier at bo i Eggeslevmagle by og sogn. Derfor ønsker vi at videreudvikle eksisterende rammer og skabe nye rammer for
en god tilværelse for børn og unge i vores landsby.
Ud af Eggeslevmagle bys 183 borgere er der 30 børn og unge i alderen 6-16 år og 22 i alderen 17-29 år
(opgørelse januar 2021). Det er naturligvis vigtigt, at de, deres venner og familier trives og har det godt.
Ved udarbejdelse af denne LUP har vi under Covid forsøgt at inddrage børn og unge ved at spørge og
lytte til, hvad der skal til for at de kommer til at trives endnu bedre i hverdagen, og hvilke rammer vi skal
arbejde med for at det lykkes.
For at blive mere konkrete i vores indsatser sammen med forældre og foreningslivet vil vi - når mulighederne byder sig - indsamle yderligere viden om dette.
Vi vil derfor iværksætte en undersøgelse, der skal afdække vores børns og unges behov nu og i de kommende år. Herunder behovet for deltagelse i flere fritidsaktiviteter og behovet for at styrke deres indbyrdes netværk m.m.
Hvordan kan vi sammen med de unge og deres familier og venner skabe flere lokale aktiviteter med Eggeslevmagle som omdrejningspunkt - og med øget fokus på boldbanen, legepladsen, klubhuset og naturen?
Eller skal vi arbejde for at øge børn og unges muligheder for at deltage i aktiviteter i nabobyerne, hvor
de sammen kan skabe et større ungemiljø. Det kunne være i Oliemøllen i Skælskør eller i det kommende
Ungemiljø i den gamle stationsbygning i Skælskør. Eller skal vi gøre begge dele og/eller andet som f.eks.
virtuelle fællesskaber - og i hvilket omfang?
Vores børn og unge samt deres forældre er de bedste til at besvare disse spørgsmål.
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Fakta boks - hvad har vi?
•

Eggeslevmagle by og sogn ligger i Eggeslevmagle Skoledistrikt med undervisning fra 0-9. klasse 		
på Eggeslevmagle Skole i Skælskør.

•

Oliemøllen i Skælskør tilbyder fritidsaktiviteter for børn/unge i alderen 9-13 og ungdomsklub for 		
unge i alderen 13-18.

•

Eggeslevmagle Boldklub har base ved boldbanen i Eggeslevmagle med eget klubhus. Samme sted 		
er der legeplads, som vedligeholdes af landsbyrådet.

•

Eggeslevmagle SG & IF tilbyder sportsaktiviteter for børn, unge og voksne i nærliggende fritids		
center med haller og baner i Skælskør.

•

Der er også anden klubvirksomhed i Skælskør med flere forskelligartede aktiviteter.

•

I og omkring Eggeslevmagle er der rammer til aktiviteter for børn og unge med fokus på bevægel		
se, gerne hvor forældre og børn er sammen.

Den islandske model
Under udarbejdelse af LUP planen blev ”Den islandske model” drøftet som inspiration til det videre arbejde. Modellen har fokus på forhold, der beskytter unge og skaber rammerne for et godt og sundt børne- og
unge liv. Erfaringerne fra arbejdet viser blandt andet, at det er muligt at gøre en indsats for at skabe
mere trivsel blandt børn og unge, eksempelvis ved at skabe mere kontakt mellem forældre og deres børn
https://www.sst.dk/da/faellesomungelivet/den-islandske-model
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3.6.2. Projekter og handlingsplaner
•

Iværksætte en spørgeskemaundersøgelse i landsbyen for at afdække, om der er behov for at vi i 		
lokalsamfundet gør en indsats for at skabe øget trivsel blandt børn og unge.

•

Organisere et arrangement for forældre og unge i landsbyen med inspirationsoplæg om unges triv-		
sel og relationsarbejde. På mødet formidles spørgeskemaundersøgelsens resultater, og det afdækkes, om der er grundlag for at lave fællesarrangementer for børn/unge og voksne i landsbyen.

•

Undersøge om der grundlag for at indlede et samarbejde med andre lokalsamfund om en fælles 		
indsats for unge i lokalsamfundene omkring Skælskør/Slagelse.

•

Synliggøre lokale fritidstilbud for børn og unge – herunder mulighed for at spille fodbold og dyrke 		
kampsport.

•

Arbejde for at opretholde den kollektive transport (under en eller anden form) i området.

•

Vi vil udvikle transportmulighederne med Fribus 2.0, Flextrafik og forældre-samkørsel - eventuelt 		
også via NaboGo, så det bliver nemmere at komme til skole- og fritidsaktiviteter uden for landsbyen
– også i aftentimerne.

•

Vi ønsker at deltage i udvikling af Ungemiljøet i og omkring Skælskør sammen med kommunens 		
faglige personale, SSP, foreningslivet, Natteravne og Lokalpolitiet. Herunder også overgangen fra 		
ung til voksenlivet.
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3.7. Relationer, netværk, partnerskab og sammenhængskraft
Eggeslevmagle by og sogn har i et historisk perspektiv altid været karakteriseret ved fællesskab med
stor sammenhængskraft gennem et rigt foreningsliv. Ikke mindst har Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeningslivet samt Andelsbevægelsen sikret dette.
Vi ønsker at udvikle på de stærke kræfter, der opbygges ved at indgå i sociale relationer og i frivilligt
arbejde. For godt nok kan vi meget selv – men vi tror på, ”At sammen er vi bedre end hver for sig”.
Ved udarbejdelse af denne LUP har vi løbende været i tæt kontakt og samarbejde med:
Skælskør / Eggeslevmagle Menighedsråd, som vi har fået tradition for at arbejde tæt sammen med
omkring events som Sankt Hans fest, julen og sommerfest i Præsteskoven. Men også mere strategisk
udfordringer omkring vores landsby og vores kulturmiljøer i forbindelse med anlæg af solceller, master,
trafik, plastiktunneler er vi gået sammen om.
Eggeslevmagle Boldklub er en anden tæt samarbejdspartner. Boldklubbens klubhus er et naturligt samlingspunkt for landsbyen. Vi søger nu sammen at udvikle de fysiske rammer med en stor renovering, hvor
udenoms arealer som legeplads, boldbane m.v. bliver opgraderet. Vi ønsker forsat udvikling af lokaliteter
og udenoms arealer til glæde for borgere og klubbernes medlemmer.
Det gælder ikke kun sammenhæng inden for landsbyen og sognet, men også udvikling af netværk og
partnerskab med andre. Vi er som Lokalråd således medlem af fællesskabet Skælskør Erhvervsforening,
der mødes en gang om måneden med deres medlemmer, som udover erhvervslivet og detailhandlen også
omfatter turisme, by kontor, kunst m.fl.
Omkringliggende lokalråd i Boeslunde, Flakkebjerg, Dalmose, Rude, Bisserup, Ørslev, Venslev og senest
Stigsnæs / Magleby er også blevet naturlige netværk med personlige relationer, der sikrer stærkere
sammenhængskraft til glæde for lokalområdet og kommunen.
I Eggeslevmagle Landsbyråd vil vi arbejde for øget udvikling af vores relationer, netværk, partnerskab og
sammenhængskraft med vores omgivelser i bredeste forstand. Vi tror vi på, at det giver både en kort- og
en langsigtet værdi og livskvalitet at arbejde for fællesskaber og sociale relationer.

Foto fra Lokal UdviklingsPlan for Hashøj Sydøst
Fodsporet fejrer fødselsdag

Foto fra Lokal UdviklingsPlan for Boeslunde
Foto: Lonnie Frederiksen
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4. Slagelse Kommunes analyse februar 2020 - af landsbyer og Eggeslevmagle
4.1 Slagelse Kommunes landsbyanalyse
Slagelse Kommunes Planafdeling har i 2020 udarbejdet en analyse af 17 landsbyer i kommunen, hvoraf
Eggeslevmagle er en af dem.

Analysens hovedkonklusioner
Stabilt indbyggertal og flere ældre
Slagelse Kommune oplever en let, men stabil, befolkningstilvækst og står på tærsklen til at blive 80.000
indbyggere inden for de nærmeste år. Væksten forventes primært til at komme til at ske i Slagelse by, hvor
der bygges flest nye boliger.
Landbefolkningen har været stabil de sidste mange år, hvilket ventes at forsætte. Fra 2007 til 2019 er der
sket et fald på 430 indbyggere uden for byerne svarende til et fald på 3%. Befolkningen i landsbyerne og i
det åbne land er samlet set faldet, men opvejes af en tilflytning til sommerhusområderne. Denne udvikling
dækker over store forskelle landsbyerne imellem, hvor nogle har oplevet en tilbagegang, mens andre er
vokset. Agersø har for eksempel vendt en lang periode med affolkning og oplever nu en stabil fremgang.
Der er dog store usikkerheder forbundet med at vurdere befolkningsudviklingen på landsbyniveau, fordi
til- eller fra flytningen af blot en enkelt familie giver store udslag i statistikken. Det er primært kommunens
større landsbyer, der oplever en let tilbagegang, mens de landsbyer, som vokser, har de fællestræk, at de er
mindre landsbyer i tæt kontakt til landskabet og naturen omkring dem.
Én tendens i kommunens befolkningssammensætning er klar. Ligesom i resten af landet vokser andelen af
borgere over 60 år. I absolutte tal ses en stigning på 4.400 personer over 60 år i 2033. Det betyder, at der er
et øget behov for seniorvenlige boliger – også i landsbyerne.
Lokalbyer servicerer landområderne
Landsbyerne serviceres af kommunens 9 lokalbyer med skole, dagligvarer og pasningsordninger. Disse
byer er godt fordelt geografisk og danner et netværk, som sikrer gode forbindelser og korte afstande til
services i hele kommunen. Lokalbyerne har mellem 400 og 2.500 indbyggere og er Bisserup, Boeslunde,
Dalmose, Flakkebjerg, Kirke Stillinge, Slots Bjergby, Svenstrup, Sørbymagle og Vemmelev. De er alle
landsbyer, som blev kraftigt udbygget med parcelhuskvarterer fra omkring 1950 og frem, hvilket medførte
en udvidelse med nye funktioner som dagligvarebutikker, kommunale institutioner og idrætsfaciliteter.
Særligt omkring Slagelse by er der et stort opland af lokalbyer og landsbyer tilknyttet disse. Skælskørs
opland består primært af landsbyer, mens Korsør har et mindre opland. Vestermose-området nordøst
for Slagelse skiller sig ud, ved at være det tyndest befolkede område i kommunen, hvor kun landsbyen
Sønderup har mere end 100 indbyggere.

4.2 Analyse af Eggeslevmagle
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4.3 Perspektivering til udvalgte politikker, planer og strategier
I en kommune findes mange politikker, planer og strategier. Vi har valgt i LUPen at medtage nogle særlig
betydningsfulde for Eggeslevmagle by og sogn.
Kommuneplan 2021-2032
En kommuneplan er det øverste plangrundlag for enhver kommune. Her disponeres bebyggelse, vejanlæg,
udvikling i landdistrikterne, kulturmiljøer, solcelleparker, købstædernes udvikling og meget mere.
Eggeslevmagle forventes at blive udpeget som kulturmiljø i Kommuneplan 2021 på grund af en delvis klar
fortælling om landsbyfællesskab og udskiftning’.
Solcelleanlæg
I forslaget til kommuneplan 2021 vil der også indgå et kort med udpegning af områder, hvor der potentielt
kan tillades større fælles solenergianlæg efter en nærmere vurdering af et konkret projekt og den pågældende lokalitet. Lokalisering af konkrete solenergianlæg indenfor de udpegede positivområder kræver
udarbejdelse af kommuneplantillæg, der fastsætter rammer for lokalplanlægningen for tekniske anlæg.
I forhold til Eggeslevmagle har der været rettet henvendelse fra en aktør om at opstille solcelleanlæg op
til landsbyen. Eggeslevmagle Landsbyråd har udtalt, at man ønsker at fastholde en afstand på 1500 meter
fra landsbyens kirketårn. Miljø Plan og Landdistriktsudvalget har senere besluttet (4. marts 2021 ) at fastholde dette afstandskriterium i forhold til projektet i nærheden af Eggeslevmagle.
I arealudlægget til forslaget til Kommuneplan 2021 vil der atter blive tilføjet et mindre areal i Eggeslevmagle, som vurderes til at være stort nok til et mindre bofællesskab eller boliger.
Bæredygtighedsstrategien
Slagelse Kommunes bæredygtighedsstrategi, der spiller sammen med FNs Verdensmål, fokuserer på indsatser indenfor temaerne klima, biodiversitet, ressourceforbrug og cirkulær økonomi. Der arbejdes med
temaerne ud fra flere vinkler og fagligheder for at skabe merværdi og fremme flere formål i de enkelte
handlinger.
I forhold til temaet om biodiversitet fremgår det, at kommunen vil skabe bedre betingelser for planter og
dyr, som er trængte i skovene, i det åbne land, i vandområder, i bymiljøerne og langs vejene. Kommunens
egne arealer skal bruges til at skabe mere plads til naturen ved at drifte og pleje på en ny måde. Naturen
skal desuden indgå i arbejdet med at løfte sociale udfordringer, øge trivslen og den mentale og fysiske
sundhed.
Der skal blandt andet gives mere plads til naturen i drift og pleje af vejkanter, parker og grønne områder
i købstæderne og landsbyerne. Derudover vil kommunen lave en formidlingsindsats og indgå i dialog og
inspirere borgere, foreninger og virksomheder til, hvad de selv kan gøre for naturen.
Grønt Danmarkskort
I forslag til Kommuneplan 2021 indgår et kort over områder i kommunen som indgår i Grønt Danmarkskort.
Udpegningen skal sikre en større indsats for større og mere sammenhængende naturområder. Hovedformålet med Grønt Danmarkskort er, at sikre at der i kommunens planlægning, administration og udvikling
skal være fokus på at beskytte og styrke biodiversiteten i de eksisterende naturområder og spredningskorridorer. Der skal ligeledes være fokus på at skabe nye sammenhængende naturområder og nye spredningsveje.
Udpegningen, retningslinjerne og redegørelse følger og opfylder de nationale interesser i kommuneplanlægningen, hvor det nationale biodiversitetskort er brugt som et underliggende udgangspunkt tilknyttet
lokal viden. Endvidere er udpegningen af lavbunds arealer og lavbunds jorder inddraget i Grønt Danmarkskort. Eggeslevmagle indgår i dette kort.
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Mobilitet i landdistrikterne
Slagelse Kommune har iværksat en række tiltag der sætter fokus på mobilitet i landdistrikterne. I forbindelse med beslutningen om at nedlægge en række busruter – herunder 497 – bliver der oprettet en gratis
Fribusrute, som kommer til at køre på strækningen mellem Skælskør, Eggeslevmagle og Dalmose med
muligt skifte mod Slagelse. Eggeslevmagle landsbyråd deltager i en følgegruppe, som skal følge projektet til dørs.
Byrådet har desuden besluttet at nedsætte taksterne for Flekstur i landdistrikterne, så starttaksten
bliver 24 kr. for de første 10 kilometer for ture, der starter og slutter i landdistrikterne inklusiv Korsør.
Endelig har kommunen indgået et samarbejde med andre kommuner om udbredelsen af samkørsel via
appen NaboGo.
Af andre betydningsfulde planer i forhold til Eggeslevmagle bør nævnes cykelstiplanen, trafiksikkerhedsplanen, indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, affaldsplanlægning med mere.
Søg på Slagelse kommunes hjemmeside www.slagelse.dk eller ret direkte henvendelse til kommunes
hovednummer 58 57 36 00
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5. Eggeslevmagle – Verdens Navle.
5.1. Afrunding fra bestyrelsen
Kære Eggeslevmagle borger i by og på land.
Vi har i bestyrelsen i samarbejde med mange af jer borgere forsøgt at lave en fortælling om de strategiske overvejelser, som forsat skal være vores fortælling om det gode liv i vores landsby og i sognet. Alt
sammen i sammenhæng med og i balance i forhold til os selv og vores samarbejdspartnere og naboer.
Vi har været meget bevidste om, at vores forudsætninger og tanker bag LUP’en hurtigt kan rykke sig
præget af samfundsudviklingen og ændrede holdninger. For måske - efter de seneste par års Covid19 er det et helt andet sted vi skal genstarte vores lokalområde både på kort og længere sigt?
Vil vi i stigende grad se en landsby og et sogn, der bliver endnu med attraktive med boliger, der er til at
betale, og som sikrer familierne et fornuftigt rådighedsbeløb – og så oven i købet i skønne landskabelige
omgivelser? Eller vil centraliseringer af beboelse og dyre huse, hvor begge parter går på arbejde for at
have til dagen og vejen, være en del af fremtiden?
Vil teknologien tage over i hus og have? Vil den offentlige pleje og sundhedssektoren blive yderligere
digitaliseret og på hvilken måde? Vil selvkørende biler på el og droner sikre mindre støj og forurening?
Og hvad med den kunstige intelligens og robotter?
Spørgsmålene er mange - også I bestyrelsen. Vi håber, at fællesskabet og gensidig respekt for hinanden
stadig vil være en del af vores by og sogns DNA, så vi lever op til vores slogan ’Eggeslevmagle Verdens
Navle – et godt sted at bo og leve’.
I denne LUP har vi forsøgt at lave nogle pejlemærker og handlinger, som underbygger dette ønske – og vi
glæder os til løbende at modtage andre gode idéer fra jer.
Afslutningsvis tak til Ulla Otbo, Sanne Salomonsen og Anne Justiniano Slagelse Kommune for samarbejdet i hele processen og opsætning af vores fælles Lokale UdviklingsPlan 2032.
Med de bedste ønsker fra bestyrelsen til jer alle
Line Kofoed Svendsen, Kirsten Laage-Petersen,
Klaus Christensen, Frank Pedersen, Peter Skjoldstrup
og Steen Olsen.
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