
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 www.vetterslev-hoem.dk 

  
Vetterslev-Høm Borgerforenings ordinære generalforsamling 
Den annoncerede generalforsamling tirsdag d. 19. januar blev på grund af Covid-19 restriktioner 
udsat. 
Hvor og hvornår generalforsamlingen kan holdes er uvist. Når vi kender de nye restriktioner med 
hensyn til forsamlinger, vil der blive indkaldt til generalforsamling. 
Generalforsamlingen vil blive annonceret i Lokalbladet, på Borgerforeningens hjemmeside samt på 
Facebook senest 14 dage før afholdelse. 
Den nuværende bestyrelse fortsætter uændret, indtil generalforsamlingen er afholdt. 
 

Biblioteksbetjening i Vetterslev og Høm 
Byrådet har i deres budgetforhandlinger for 
budget 2021 besluttet at nedlægge bogbussen 
og erstatte den med Mobibber. 
I alt indkøber kommunen 2 ekstra mobibber, 
så med stop hver 4. uge i de enkelte 
lokalområder vil der være 2 stop ”tilovers”, 
som parkeres ved biblioteket i Ringsted. 
Kultur- og Fritidsudvalget har på møde d. 19. 
januar 2021 besluttet en model, hvor der vil 
blive 10 stop, et stop i hvert landområde. 
Vetterslev-Høm er defineret som et 
landområde og får derfor kun en placering. 
Referat fra mødet kan findes her 
www.ringsted.dk/dagsorden/kultur-og-
fritidsudvalget-19-01-2021 
Borgerforeningen er naturligvis ikke tilfredse 
med, at der kun bliver én placering i vores 
lokalområde og har kraftigt udtrykt vores 
utilfredshed overfor Kultur- og Fritids-
udvalget m.fl. 
Landsbyforum har indsendt høringssvar til 
Kultur- og Fritidsudvalget med ønske om, at 
dette ”overskud” anvendes, så alle de områder 
som i dag har bogbusbetjening bliver betjent 

med en mobib. (Bogbussen i Høm hver 
torsdag forsvinder jo). 
Kultur- og Fritidsudvalget har ikke taget dette 
i betragtning og besluttet, at der kun bliver én 
placering i vores lokalområde. 
Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning er 
efterfølgende besluttet på Økonomiudvalgets 
møde d. 1. februar og d. 8. februar også 
vedtaget af Byrådet. 
Det vil sige, at vi nu skal beslutte om 
mobibben skal stå i Vetterslev, i Høm, ved 
Ringsted Lilleskole, ved Dagli`Brugsen eller 
et helt 5. sted. 

Borgerforeningen vil i næste valgperiode 
arbejde videre på at få omgjort beslutningen. 
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Jernbaneudvidelse ved Ringsted  
Banedanmark har d. 28. januar 2021 
præsenteret beslutningsgrundlaget for en 
kapacitetsudvidelse ved Ringsted for en 
række medlemmer af Folketingets 
Transportudvalg. Det er nu op til politikerne 
at beslutte, hvilken eller hvilke løsninger, der 
skal indgå i de videre undersøgelser. 
Det samlede beslutningsgrundlag kan læses 
på Banedanmarks hjemmeside www.bane.dk    
Her findes også høringssvar, inkl. 
Borgerforeningens høringssvar samt øvrige 
oplysninger om projektet. 
Tilsyneladende arbejder Banedanmark stadig 
med de oprindelige 5 projekter 
 
 

 
 

 

Disse er: 
• Østlig udfletning  
• Vestlig udfletning  
• Nordlig omfartsbane  
• Lang sydlig omfartsbane, krydser Næstved-

vej mellem Ringstedmark og Høm 
• Kort sydlig omfartsbane, krydser Næstved-

vej mellem Ringstedmark og Høm

Cykelsti mellem Buske og Vetterslev 
Regeringen, Socialistisk Folkeparti, 
Enhedslisten og Radikale Venstre har indgået 
aftale om Grøn omstilling af vejtransporten. I 
den forbindelse har partierne øremærket 520 
millioner kroner til investeringer i at fremme 
cyklismen. Pengene fordeles mellem 
cykelprojekter på statsvejnettet og til en 
medfinansieringspulje til projekter på 
kommunale veje. 
Pengene til cykelprojekter fordeles således, at 
der afsættes 30 millioner kroner i 2021 og 170 
millioner kroner årligt i 2022 og 2023 til 
anlæg af cykelstier langs statsvejene. Der er 

ikke udvalgt bestemte projekter som midlerne 
skal gå til. Vejdirektoratet har udarbejdet en 
liste over relevante cykelprojekter, som 
eventuelt kan få del i midlerne fra aftalen. Der 
er 24 projekter på listen, der vil kunne 
gennemføres i årene 2021-2025. 
Et af disse projekter er etablering af cykelsti 
Vetterslev – Buske med et anlægsoverslag på 
31 mio. kr. 
Aftalen kan i fuld længde læses via følgende 
internetlink: 
www.trm.dk/nyheder/2020/ny-aftale-sikrer-
520-millioner-kroner-til-cykelstier/ 

 

Trafiksikkerhed 
VHG, Ringsted Lilleskole og Borgerforeningen har i fællesskab afholdt et møde med formanden for 
Ringsted Kommunes Klima- og Miljøudvalg, Torben Lollike, om trafiksikkerheden i lokalområdet. 
Mødet kredsede meget om trafiksikkerheden på Næstvedvej.  
Her blev der igen diskuteret følgende ønsker: Fodgængerovergang ved Ringsted Lilleskole, 
genetablering af fodgængerovergang ved Høm syd og dobbeltrettet cykelsti mellem Hømvej og Høm 
Byvej. Alle er kategorisk afvist af Vejdirektoratet. 
Ifølge Torben Lollike har kommunen svært ved at trænge igennem overfor Vejdirektoratet, 
medmindre der kommer pres fra landspolitikere. 



Der var på mødet enighed om, at det ville være en god idé, at der opsættes stationære fartvisere i 
Vetterslev, ved Ringsted Lilleskole og i Høm – dette kunne antagelig godkendes af Vejdirektoratet, 
såfremt de ikke skulle betale for etablering og drift. 
Torben Lollike lovede at igangsætte administrationen med at undersøge muligheden samt 
omkostninger til etablering og drift. 
På mødet berørte vi også sikkerheden på Englerupvej fra gadekæret til sportspladsen. Der var 
enighed om, at der burde etableres bump. 
Alle trafiksikkerhedsprojekter i Ringsted Kommune har hidtil været oplistet i en samlet projektliste 
med ca. 200 projekter. Alle lokalområder er blevet bedt om at prioritere de 3 vigtigste projekter i 
lokalområdet. Kommunen har bedt Borgerforeningen om fremover at administrere og ajourføre den 
lokale projektliste. 
 
I enighed med Ringsted Lilleskole og VHG har Borgerforeningen fremsendt en prioriteret 
projektliste.  
De prioriterede punkter er følgende:  
Da vigtigheden af de 2 første punkter er ligeværdige, er det er ikke muligt at prioritere disse – derfor 
er de begge benævnt 1. 

1. Englerupvej fra Næstvedvej til efter VHGs sportsplads ved 40 km. skiltet mod vest (tidligere 
projektnummer 156) 
Efter svinget indbyder vejstrækningen til, at der kan køres stærkt. Her køres der generelt alt for 
stærkt, (hastighedsbegrænsningen er 40 km/t). 
I sæsonen for udendørs sport er der mange ”bløde trafikanter”, som skal til VHGs sportsplads. 
For at ”tvinge” bilister til at overholde hastighedsbegrænsningen foreslås det, at der etableres tre 
bump, et ca. ved svinget på Englerupvej, et umiddelbart før sportspladsen og et ved det første 40 
km/t skilt (fra vest).  

1. Stationære fartvisere på Næstvedvej 
For at ”hjælpe” bilister til at opdage, at de kører for stærkt foreslår vi, at der etableres fartvisere ved 
Ringsted Lilleskole og ved indkørsler til Høm og Vetterslev, det vil sige i alt 6 fartvisere. 

2. Vetterslev Bygade fra Næstvedvej til efter kirken (tidligere projektnummer 149 og 150) 
Vejen er lang og lige så den indbyder til at køre for stærkt (hastighedsbegrænsningen er 50 km/t). 
For at ”tvinge” bilister til at overholde hastighedsbegrænsningen foreslås det, at der etableres et 
antal bump. 
Den fulde liste kan ses på Borgerforeningens hjemmeside. 

 
Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk 
Generalforsamlingen i Vetterslev-Sandby og Høm 
Vandværk – tidligere annonceret i LokalNyt - til 
18. marts 2021 vil på grund af de nuværende 
Covid-19 restriktioner ikke finde sted. Nærmere 
informationer følger, når vi kender de nye 
restriktioner med hensyn til forsamlinger. 
 
Strik i laden 
Med hensyn til “strik i Laden” er der stadig 
mulighed 
for tilmelding til max. 5 personer. 
I skrivende stund holder vi løbende øje med, 
om der kommer tilmeldinger på vores Facebook-
gruppe “strik i Laden”. 
Anja Sørensen 

 
 
 
 



 
Borgersporet er åbent  
I denne svære tid med Corona-virus hvor alt er 
lukket ned, så husk at vores Borgerspor har åbent 
24 timer i døgnet alle dage året rundt. Så kom ud  
og nyd vintervejret i 
vores Lokalområde. 
Kort over Borger-
sporet finder du på 
vores hjemmeside 
www.vetterslev-
hoem.dk, under 
fanen Natur i 
menuen. Folderen er 
under revidering. 
På vegne af gruppen  
for Borgersporet 
Susanne Nielsen 

 
 

Vetterslev seniorklub 
Seniorklubben har, på grund af Covid-19 
restriktioner indtil videre indstillet alle 
aktiviteter. 
Kirsten Larsen 

 
 

ANTENNEFORENINGEN AF 1974 
VETTERSLEV BY 
Årlig ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 25. 
maj 2021 kl. 19.30 i Vetterslev-Høm Forsamlingshus 
Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til 

godkendelse og fremsættelse af forslag til budget 
4. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmerne 
5. Valg af bestyrelse, suppleanter og 

bilagskontrollanter 
6. Eventuelt 

Forslag der ønskes behandlet under punkt 4, skal 
skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen. 
Bestyrelsen

 
 
 
 
 
 
 

Adresseliste: 
Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk: 
Formand Tormod Jensen, tlf. 2941 4495 
thj@vsh-vand.dk 
Næstformand Peter Kock, tlf. 2396 7087 
pko@vsh-vand.dk 
Kasserer Lise Nielsen, tlf. 5764 3133 og  
2398 9042 
Hjemmeside www.vsh-vand.dk   
Vetterslev Antenneforening: 
Formand Poul Nielsen, tlf. 5764 3464 og 
6151 8134 
Forsamlingshuset ”Enigheden”: 
Udlejning m.m., tlf. 5764 3169 
Hjemmeside 
www.vetterslevhomforsamlingshus.dk 
Vetterslev-Høm Borgerforening: 
Formand Susanne A. Nielsen, tlf. 2229 3555 
Mail: info@vetterslev-hoem.dk 
Hjemmeside www.vetterslev-hoem.dk 
Vetterslev-Høm Gymnastikforening: 
Formand Jeanne W. Christensen, tlf. 2091 7596 
Hjemmeside: https://www.vhg-if.dk 
Vetterslev seniorklub:  
Formand Kirsten Larsen tlf. 22194823 
Ringsted Lilleskole: 
Kontoret tlf. 8230 4100 
Hjemmeside: www.ringsted-lilleskole.dk 

LokalNyt 
Udgives og redigeres af  
Vetterslev-Høm Borgerforening. 
Redaktion, annoncer m.m.: 
Susanne S. Nielsen, telefon 3020 6266 og 
Erik Hansen, telefon: 2999 3682,  
mail: info@vetterslev-hoem.dk 
Alle annoncer, indlæg, billeder m.v. kan  
sendes til ovennævnte. 
LokalNyt udkommer 4 gange om året- 
næste gang i uge 19 i 2021. 
LokalNyt udkommer i 700 eksemplarer, der 
husstandsomdeles i Vetterslev-Høm. 
Deadline for tekst og annoncer: 
Fredag d. 23. april 2021  
HUSK DET VENLIGST SELV! 
Eftertryk er tilladt, venligst med kildeangivelse. 


