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 Fjellebro - Kværkeby ligger i et dejligt naturområde midt på Sjæl-

landskortet. Et sted hvor folk, for længe siden, mente var et optimalt 

sted at bosætte sig og leve, generation efter generation.  

Sådan er det stadig den dag i dag. Nu vælges motorvej, landevej, 

tog eller bus, og inden du ser dig om, er du nået lokalområdet, som 

er et dejligt sted at bo - på landet og dog tæt ved by.   
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Helhedsplan for Fjellebro - Kværkeby 

 

FORORD 

 

Tak til alle 

Denne helhedsplan er udarbejdet af Fjellebro – 

Kværkeby Borgerforening, i samarbejde med alle 

foreninger og borgere, der har haft lyst og mulig-

hed for at deltage i de forskellige møder og sam-

linger. 

Planen er blevet mulig fordi Ringsted Kommune 

har afsat midler til udvikling af alle lokalsamfund. 

Første skridt er, at der skabes en plan for den øn-

skede udvikling. Næste skridt er fysisk etablering 

og gennemførelse af de i rapporten nævnte ind-

satsområder. 

Tak til alle der har bidraget og i fremtiden vil bi-

drage med gode idéer og frivillig arbejdskraft.  

 

 

Følg med i projekterne 

I de kommende måneder vil vi igangsætte forskel-

lige initiativer og projekter. Vi håber mange vil 

følge processerne og selvfølgelig bidrage, når 

det er muligt og hensigtsmæssigt, for at nå de 

bedste resultater. Vi har brug for mange hænder 

og ressourcer for at nå målet. 

 

Med venlig hilsen 

Borgerforeningen 
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ET HISTORISK INDBLIK

Større landejendomme 

Landskabet omkring Kværkeby er præget af flere 

større landbrugsejendomme. Sporene efter 1800-

tallets landboreformer ses endnu tydeligt. Stjerne-

udskiftningen som blev gennemført omkring 1792 

aftegnes ved hegn og veje der i en vifteform strå-

ler ud fra den vestlige del af Kværkeby, mens Ro-

sengaardens område mod øst fremstår mere sam-

menhængende. Som noget lidt udsædvanligt blev 

hovedparten af gårdene i Kværkeby liggende 

samlet inde i landsbyen efter udskiftningen. Derfor 

er der stadig flere ældre gårde midt i byen. 

 

Tørvegravning i Kværkeby 

 

Godset Adamshøj ligger syd for jernbanen. God-

set har navn efter Adam Christopher greve Knuth, 

der overtog godset i 1713. Syd for banen ligger 

også den anden større landbrugsejendom, Bed-

stedgård, hvortil bl.a. skoven ’Røvertykke’ hører. 

Bedstedgård har en større vinmark på ejendom-

men.   

De større landbrugsejendomme har været med til 

at præge udviklingen på egnen. Det var ofte fra 

godserne at ny viden om landbrugsdrift udgik. 

 

 

 

 

 

 

 

Pladsen hvor Kværkeby station lå,  

og hvor en ny kan opføres. 

Fjellebro  

Kværkeby Stationsby som nu hedder Fjellebro. 

Her har der, som navnet siger, været station, hvor 

toget mellem Roskilde og Ringsted stoppede. Sta-

tionen gav grundlag for en masse liv og erhverv. 

Der har været mindre industrivirksomhed her - 

bl.a. en portefabrik. Men også købmand, brugs, 

to slagtere, to frisører, iskiosk, smedje, posthus og 

landevejskro fandtes i den lille stationsby. 

Erhverv  

I Kværkeby har der ligeledes været mange min-

dre erhvervsdrivende i byen; bl.a. brugs, tanksta-

tion, mekanikere m.m. Under 2. verdenskrig sik-

rede udgravningen af tørv fra Kværkeby mose, at 

byen kom igennem krigens økonomisk trange kår. 

Om sommeren var op til 500 mand beskæftiget 

ved tørvegravning. Nu fremstår sporene efter tør-

vegravningen som åbne vandflader i mosen. 

Ejendommene omkring Bedstedvej er antagelig 

opstået som husmandsudstykninger omkring år 

1900. Stuehuset til ejendommen Knudslund vest for 

Kværkeby er tegnet af arkitekt Marius Pedersen, 

som også har tegnet flere byhuse i Holbæk. Stue-

huset er et smukt eksempel på ’Bedre Byggeskik’ 

hvor enkelhed, klassiske proportioner og anven-

delse af tegl prægede arkitekturen. 
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FJELLEBRO-KVÆRKEBY I DAG 

Naturens stilhed 
I Kværkebyområdet kan man nyde naturens stil-

hed, men afstanden til større stationsbyer er 

også ganske overkommelig med kun 6 km til 

Ringsted og 19 km til Køge. Motorvejsnettet med 

forbindelse til København og Fyn/Jylland er 

også tæt på. 

 

Med den kommende København-Køge-Ringsted 

bane bliver afstanden til Hovedstaden endnu kor-

tere.  

Skolegang  

Skolegangen fra 0. til 9. klasse kan finde sted in-

denfor lokalområdet på Kværkeby Friskole, som 

aktuelt har elever fra 0. til 7. klasse. 

Foretrækkes folkeskolen er muligheden også nær 

ved med Vigersted Skole i nabobyen, hvortil der 

er cykelsti. Ved begge skoler er der SFO’er. For 

de mindste børn er der også et bredt udvalg af 

pasningsmuligheder med privat børnehave på en 

gård med særligt dyrehold samt privat børnehave 

ved Friskolen. Ved Vigersted Skole er der børne-

have, og i Giesegårdskoven er der en skovbørne-

have. Der er også både offentlig og privat dag-

pleje i lokalområdet.  

Kværkeby er omgivet af afvekslende naturområ-

der med mere end 700 ha privat skov. 

Umiddelbart øst for Kværkeby ligger et moseom-

råde hvor mange fugleraster. For fugleinteresse-

rede er området særlig interessant. Kværkeby 

Fuglereservat er etableret for at tiltrække mere 

sjældne fuglearter. I området ses også mange 

rovfugle som f.eks. rød glente og havørn.  

De historiske linjer tilbage i tiden er også meget 

synlige i landskabet i form af bl.a. flere fortids-

minder samt større hoved- og herregårde. Disse 

gårde har præget udviklingen i området. Der er 

fortsat udviklingsmuligheder i området - både for 

privat bosætning samt for etablering af erhvervs-

virksomhed. 

Fakta 

Byer i området 

Kværkeby sogn består af Kværkeby, Fjellebro, 

Fjellebro Huse samt en del spredt bebyggelse 

specielt langs Køgevej. 

Antal indbyggere 

1283 (1. januar 2013). 

 

Skoler  

Kværkeby Friskole (0.-9. kl.) med SFO.  

Folkeskole: Vigersted Skole (0.-9. kl.). 

Børnepasning  

2 børnehaver heraf 1 skovbørnehave og 3 kom-

munale dagplejere samt 2 private dagplejere og 

1 privat børnehave. 

Indkøb  

Ringsted (6 km), Bjæverskov (12 km), Borup (10 

km), Køge (19 km). 

Kollektiv trafik: Bus 408 (mellem Ringsted og Bo-

rup Station) og bus 260R (mellem Ringsted og 

Køge Station). Flex-trafik. 

Kulturelt samlingssted  

Kværkeby Friskoles lokaler anvendes ved større 

arrangementer. 
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Fritid 

Kværkeby IF: fodbold, badminton, gymnastik og 

tennis. Der er spejdersamarbejde med Vigersted 

og 4H. 

Naturen omkring Kværkeby byder på gode mu-

ligheder for traveture og cykelture. Den rekrea-

tive sti Rosengårdstien danner en rundtur på 7 km 

mellem landsbyerne Vigersted og Kværkeby. For 

særligt fugleinteresserede er Kværkeby Fuglere-

servat et unikt område. 

Borgerforeningen arrangerer julefest, oktober-

fest, børnediskotek og flere andre sociale aktivi-

teter for alle aldersgrupper. 

Aktivitetsgruppen i Kværkeby holder til i et lokale 

på friskolen, og her mødes man en gang om ugen 

til diverse aktiviteter som f.eks. strikning, og der er 

planer om en madklub. 

4H har forskellige aktiviteter på Kværkeby Fri-

skole, og der er altid stor søgning til disse.  

Bibliotek 

Bogbus 1 x ugl. (ved Fjellebrovang og ved Nord-

bæksvej). Der er planer om et stoppested ved 

Kværkeby Friskole.  

 

Kirken 

Ved kirken er der børnekor, babysalmesang samt 

koncerter og andre aktiviteter. 

Boliger  

Ejer- og lejeboliger (Andelsboligforeningen af 

1941). 

Ny bosætning 

Der er i lokalplan 201 udlagt areal til ca. 60 nye 

boliger i den nordlige del af Kværkeby mellem 

Nordbæksvej og Bjergvej. Alle grunde er ledige. 

Der er ikke bygemodnet. 

 

Erhverv 

Der er flere mindre håndværksvirksomheder i om-

rådet. I Fjellebro ligger der en virksomhed, som 

fremstiller og reparerer træpaller. Kunsthåndvær-

kere er her også; bl.a. en trædrejer. Fra vindru-

erne i Bedsted fremstilles en lokal vin, der har fået 

stor anerkendelse i vinkredse. I Kværkeby har 

ABC-Industrigummi netop overtaget Portfabrik-

kens bygninger, og her kommer områdets største 

virksomhed nu til at ligge. Ellers er Kværkeby – 

Fjellebroområdet stærkt præget af landbrugser-

hvervet.    

  

Tidligere telefoncentral i Fjellebro. Nu privat dagpleje. 

Landsbyforening 

Fjellebro-Kværkeby Borgerforening kan kontak-

tes for eventuelle spørgsmål: Finn Andersen 

fia@ringsted.dk, tlf. 2857 8431. 
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VISIONEN 

 

Landbyen i det grønne tæt på byen 

Visionen i helhedsplanen for Kværkeby er at ud-

vikle et lokalsamfund, som fremadrettet vil kunne 

tiltrække nye borgere, ligesom de nuværende 

borgere helst skal føle sig godt tilpasse. Der skal 

være plads til alle, der godt vil bo tæt på natu-

ren og samtidig også tæt på motorvejen og 

gode offentlige transportmuligheder til og fra 

arbejde.  

Kværkeby ligger centralt på Sjælland ”Lands-

byen med de mange muligheder og midt på Sjæl-

land.” Der er kort transportvej til indkøbsstederne, 

uddannelsesstederne og arbejdspladserne i Ring-

sted, Køge, Sorø, Slagelse, Næstved, Roskilde og 

København, ligesom der er direkte busforbindelse 

til Ringsted og Borup Station. Den gode infrastruk-

tur gør det attraktivt at bosætte sig i Kværkeby. 

Visionen er her, at der også bliver direkte busfor-

bindelser til vores to nærstationer i weekenderne. 

 

 

For dem, der bruger cyklen, skal der også skabes 

bedre forhold. Cykelstien mellem Kværkeby og 

Vigersted skal gøre færdig, og ligeledes skal cy-

kelstien mellem Kværkeby og Køgevej også op-

graderes. Der ønskes gadelys, så denne strækning 

bliver mere sikker at bruge for de bløde trafikan-

ter. Mange, der bruger den kollektive trafik, bru-

ger regionalbussen mellem Køge og Ringsted, og 

de skal køre på den mørke strækning, ligesom 

strækningen også bruges af Kværkeby Friskoles 

elever. 

Kværkeby har også haft en fremtidsvision om at 

få genåbnet Kværkeby Station. Da der nu bliver 

to baneforbindelser mellem Ringsted og Køben-

havn, ville det da være muligt at genetablere 

stoppestedet i Fjellebro (tidligere Kværkeby Sta-

tionsby). Det vil være attraktivt for borgerne i 

Kværkeby og Ringsted Øst og vil aflaste Ringsted 

Station i de belastede perioder morgen og sidst 

på eftermiddagen. Stationen blev midlertidigt luk-

ket i 70’erne, fremførte DSB dengang. Åbningen 

af stationen ville også flytte lidt trafik fra bil til 

offentlig transport.    

I Kværkeby ønsker vi også, at det er muligt længst 

muligt at blive boende i nærområdet.  

Dette kan bl.a. gøres ved, at der er et varieret 

udbud af botilbud, så man, uanset familiestørrelse 

og alder, kan finde den bolig, man ønsker i Kvær-

keby. Vi har få udlejningsboliger, så dette botil-

bud, der bl.a. efterspørges af enlige, ældre og 

unge, der kan klare sig med mindre plads, er på 

ønskelisten fra flere og bør indpasses i Kværkebys 

udbygningsplaner, evt. i samarbejde med bolig-

foreninger og selvfølgelig Ringsted Kommune.  

Kværkeby ønsker også, at der bliver bedre mu-

ligheder for at bruge det rige udbud af rekrea-

tive tilbud, der findes i nærheden. Vi har tæt på 

landsbyen Kværkeby Fuglereservat, som er et 

stærkt aktiv for lokalområdet. Derudover er der 

store skovområder, moser og å-løb, som samlet 

også udgør et rekreativt aktiv for vores sogn. I 

Humleoreskoven kan man bl.a. opleve havørne, og 

så kan man også benytte oplevelsesstien, som for-

binder Kværkeby/Vigersted med Ringsted Kom-

munes nordlige del via stort anlagte stisystemer, 

der giver masser af naturoplevelser. I den østlige 

del af sognet er der adgang til Giesegaardsko-

vene, og mod syd er der Bedstedskoven, hvor der 

bl.a. er en bestand af hjorte. Her finder vi også 

Kværkebys største vinmark. 

Vi har også et mål om at bevare vores institutioner 

som Kværkeby Friskole med SFO, dagplejen og 

de tre lokale børnehaver. Ligeledes er visionen, at 

der skabes et kulturhus, hvor såvel børn og unge 

som ældre kan mødes. Det er også vigtigt, at fri-



På landet og tæt ved by 

8 

 

tidslivet trives, og her er idrætsforeningen, bor-

gerforeningen, 4H, spejderne og kirken centrale 

medspillere, som trækker samme vej – ”Et samlet 

fritidsaktivt Kværkeby.”     

Erhvervslivet i Kværkeby har fået et løft i 2014 

med flytningen af ABC-Industrigummi fra Ortved 

til Kværkeby. Det har skabt nye arbejdspladser i 

Kværkeby, og vi har et ønske om, at der kan ska-

bes endnu flere arbejdspladser i Kværkeby i 

fremtiden. Det kan skabe nyt liv i landsbyen – vi 

har arealerne til mindre industri udlagt i lokalpla-

nen i Kværkebys sydlige område mod motorvejen.  

Samlet set har Kværkeby Sogn mulighederne for 

at tiltrække de tilflyttere  

 der ønsker at leve i et fredeligt lokalom-

råde  

 der ønsker at leve i et aktivt område med 

et varieret fritidsliv   

 der vil bo centralt i forhold til arbejde og 

indkøb, og dog tæt på naturen 

 der ønsker at bo tæt på hovedstaden og 

til den halve pris 

 der ønsker det gode liv på landet 

 

Kværkeby set fra luften 

Sammenfattende vision 

I Kværkeby vil vi skabe en landsby, hvor der er 

lagt vægt på, at alle skal føle sig velkomne. Vi 

sørger for, at rammerne er der, så kan tilflytterne 

selv være med til at udfylde disse – efter deres 

eget behov. Der skal være plads til forskellighed 

i vores lokalområde. 
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DE VALGTE INDSATSOMRÅDER 
 

Valget af indsatsområder er gjort ud fra en 

spørgeskemaundersøgelse og flere aktive møder 

hvor foreningslivet og borgerne har været invite-

ret til dialog. 

I den proces er der kommet mange gode forslag 

og idéer til udvikling. Nogle er og var kendte i 

forvejen, andre helt nye og spændende tiltag. 

Vi ønsker at skabe en forandring, som generelt un-

derstøtter det sociale liv og fællesskabet i vores 

lokalområde. Bl.a. har vi noteret os følgende ud-

sagn og påstande, som vi vil forsøge at imødegå 

gennem konstruktiv udvikling. 

 Der er et godt fællesskab mellem de aktive. 

Ellers ikke.  

 Der er ikke noget fællesskab på tværs af 

foreninger, - fællesskabet opleves noget 

blandet. Tordenskjolds soldater. Gruppekli-

ker. 

 Foreningerne skal blive bedre til at kommu-

nikere – så arrangementerne kan meldes ud 

i god tid. 

 Tilflyttere er længe om at blive accepteret, 

hvis de ikke dyrker sport. 

 Vi kunne blive bedre til at tage imod tilflyt-

tere. 

 Kommunen har glemt lokalsamfundene. 

Med dette udgangspunkt har vi struktureret ind-

satsen i 6 grupperinger, som fremadrettet vil være 

vores indsatsområder. 

Der er nedsat arbejdsgrupper, som i starten af det 

nye år vil beskrive opgaven, lave tidsplan m.m. 

1. Mødested / handelssted 

Etablering af et hus med multifunktioner. Et sted 

hvor unge, familier og ældre kan mødes, feste og 

afvikle alle former for sammenkomster. Foredrag, 

udstillinger og aktiviteter.  

En hyggecafe med småretter og evt. søndags-

brunch. Placeringen må gerne være centralt, og 

det skal måske være et andet sted end skolen. 

Som det er nu, har vi kun Friskolen som samlings-

sted, og hvis udviklingen fortsætter som hidtil, vil 

skolen få brug for alle lokaler i nær fremtid. Der-

for må vi tænke alternativt i Kværkeby/Fjellebro.  

Muligheden for etablering af et udendørs møde-

sted. Måske ved Kirkevej med mindre boldbane 

som nu, evt. etablering af legeplads og Petanque-

bane, flere borde/bænke. Mødested for børn og 

voksne, dagpleje m.m.   

Der mangler en nærbutik eller et udsalg med be-

grænset åbningstid. Dog vil det være en god ide, 

at man kan afhente morgenbrød i weekenderne. 

Bør være et sted hvor der er anden aktivitet, af 

hensyn til bemanding af butikken. Der findes gode 

erfaringer med satellitbutikker og tillige udbring-

ning / afhentning af varer bestilt på nettet eller 

telefon. Nærbutikken kan etableres i forbindelse 

med multihus. En mulighed er den nuværende 

brugs og forsamlingshus, der pt. bruges af kræm-

mere. Andre bygninger kunne også komme på 

tale.   

2. Institutioner og aktivitet  

Det er ikke aktuelt nu, men friskolen skal, når det 

er muligt, udvikles/udvides og rumme elever op til 

og med 9. klasse. Skolen er et centralt mødested i 

lokalområdet og skal på alle møder styrkes som 

institution og fysisk ramme for arrangementer.  

Samspillet mellem Kværkeby Friskole og Idræts-

foreningen skal styrkes, og foreningen skal udvik-

les til at rumme en større bredde, eller anden for-

ening skal etableres. Her tænkes på vandring, løb, 

cykling, fitness, skaterbane m.m.  

I forbindelse med Friskolen og idrætsforeningen 

skal der etableres ordnede parkeringsforhold. 

Evt. inddragelse af jordareal mellem gamle og 

nye Kværkebyvej. Ved større arrangementer på 

skolen eller i idrætsforeningen er der kaos, når 

alle skal have parkeret bilerne. Stort ønske om at 

få bedre parkeringspladser ved skolen.   

Der skal gøres en væsentlig indsats i forhold til fri-

tidstilbud, der ikke tager udgangspunkt i idræt. En 

større gruppe af borgere ønsker anden aktivitet i 

deres fritid. Flest mulige borgere skal aktiveres og 

deltage.  



På landet og tæt ved by 

10 

 

Børnepasningen er meget central for lokalområ-

det, dels i forhold til nuværende borgere, og dels 

i forhold til tiltrækning og bosætning. Der skal ud-

vikles og nytænkes i forhold til børnefamilierne. 

3. Fællesskab & kommunikation 

Fællesskabet skal styrkes bredt i lokalområdet. 

Der skal udvikles på borgerinddragelse gennem 

en stærkere kommunikation af muligheder, aktivi-

teter og indflydelse.  

Der skal etableres en fælles IT- portal og andre 

parallelle kommunikationsformer, så alle borgere 

i området modtager den information, de ønsker, 

og på den måde, de ønsker at modtage den. 

Nye borgere skal føle sig velkomne, og der skal 

udvikles en parathed, der sikrer, at vi byder vel-

kommen til nye borgere. Måske en velkomstpakke 

til tilflyttere med lokale specialiteter eller anden 

løsning som f.eks. gratis spisebilletter.  

Styrkelse af internet og mobildækningen i den ud-

strækning, det er muligt at påvirke på forenings - 

og borgerniveau.  

Åbenheden mod nabolokalsamfund og invitation 

til fællesskab og fælles aktiviteter, koordinering 

m.m. Sammen bliver vi stærke. 

4. Stier og kollektiv trafik  

Den kollektive trafik skal udvikles og fastholdes. 

Styrkelse af de nuværende muligheder og udvik-

ling af nye alternative transportmuligheder. Op-

lysning om anvendelse af flextur, der netop er 

etableret af hensyn til landområderne.  

Oplysning af by og veje i de mørke timer og i 

særdeleshed ved stoppesteder og mødepladser.   

Nuværende cykelstier fastholdes og færdiggøres 

parallelt med, at der udvikles nye og skabes en 

sammenhængskraft med nabosognene. Der skal 

være sikre cykelstier fra Kværkebyområdet til vo-

res lokale skole og nuværende kulturhus, Kvær-

keby Friskole. Der skal sikres nem adgang for han-

dicappede og gangbesværede.  

Stier med adgang til natur og motion. Måske 

bedre mulighed for ridning. Kværkeby og Fjelle-

bro forbindes, via stier, med oplevelsesstien. Her-

med har borgerne i sognet mulighed for at be-

nytte de mange forskelligartede motionstilbud, 

der etableres i forbindelse med oplevelsesstien.  

Evt. plantning af skov mod vest ud mod det om-

råde, Ringsted Kommune har udlagt til erhvervs-

jord mellem motorvejen og Jordmodervej. Dette 

kunne ske i samarbejde med Hedeselskabet – ef-

ter samme model som Byskoven i Benløse. Forbin-

delse til Kværkeby via Lindegårdsvej, og evt. 

etablering af rekreativ sti langs det gamle jern-

banespor (Frederiksundbanen mod Jystrup).     

5. Flottere by 

Der skal gøres en indsats for, at vores by tager 

sig godt ud i dagligdagen og for besøgende. Vi 

kan blive meget bedre til at renholde vores by. 

Ukrudtet står højt, dårligt vedligeholdte bygnin-

ger m.m. 

Tomme og ikke anvendelige bygninger skal ned-

rives. Hvis muligt måske genanvendes. Dette gøres 

i samarbejde med Ringsted Kommune i den ud-

strækning, vi ikke selv kan skabe aktivitet lokalt.  

Byporte ved alle indfaldsveje til selve Kværkeby 

bestående af bl.a. blomsterkummer og skilte med 

velkommen var en mulighed for større synlighed. 

Nabohjælp, hvor målet må være at antallet af 

indbrud bringes til nul. Skiltning om dette ved ind-

faldsvejene til vores boligområder. Inddragelse 

af grundejerforeningerne. 

6. Bosætning og erhvervsudvik-

ling  

Udbygning af boligområder og erhvervsliv i sam-

arbejde med nabosognene og Ringsted Kommune. 

Mulighed for at bo her hele livet. Der er tre områ-

der, der har været på tale vedr. boligbyggeri.  

 Arealet mellem Nordbæksvej og Bjerg-

vej. Der er udarbejdet skitseforslag til 

dette. 

 Trekantsarealet, der ligger mellem Bøs-

tofte og Værkevadsvej ind mod Kvær-

keby.   

 Området mellem Bøstofte og Kværkeby 

Bæk. Lav bebyggelse med stisystem 

langs åen.   



På landet og tæt ved by 
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 Små erhvervsvirksomheder på erhvervs-

området mod motorvejen og i nedlagte 

landbrugsejendomme. Hertil skal der 

også sikres optimale it-forbindelser – 

også udenfor byområderne Kværkeby 

og Fjellebro.  

Etablering af overnatningsmuligheder for turister, 

eksempelvis Bed & Breakfast. Inddragelse af ned-

lagte landbrugsbygninger.   

 

 

 

 

Opsummering 

Fjellebro – Kværkebyegnens Borgerforening vil 

med denne helhedsplan for Kværkeby Sogn pege 

på de områder, der er vigtige for vores lokalom-

råde. Vi ser frem til det fremtidige samarbejde 

mellem de 10 lokalområder, Landsbyforum og By-

rådet, så vi sammen kan få skabt udvikling i alle 

lokalsamfund. Vores helhedsplaner skulle gerne, 

sammen med landdistriktspolitikken, skabe attrak-

tive landområder, der kan være med til at til-

trække tilflyttere til Ringsted Kommune.  

I Kværkeby er vi sikre på, at gennemførelsen af 

vores helhedsplan kan være med til at sikre, at 

vores område vil kunne tiltrække flere tilflyttere 

og dermed sikre en fortsat udbygning af Kvær-

keby lokalområde. Derigennem er vi med til at 

sikre vores lokale skole, børneinstitutioner og for-

eningslivs fortsatte eksistens. I Kværkeby ønsker vi 

stadigvæk udbygning af landsbyen, og her ser vi 

frem til et konstruktivt samarbejde mellem Ring-

sted Kommune, Landsbyforum, lokale jordbesid-

dere og Borgerforeningen. Vores lokalplan vil 

gavne Kværkeby og selvfølgelig hele kommunen.    
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UDARBEJDELSE 

Helhedsplanen er udarbejdet af Fjellebro – 

Kværkebyegnens Borgerforening i december 

2014 

Borgerforeningen bestyrelse, KIF’s bestyrelse, 

KIF’s Venner, 4H, Kværkeby Friskole, lokale bør-

neinstitutioner, grundejerforeninger samt en 

masse interesserede borgere i lokalsamfundet 

har deltaget i arbejdet med helhedsplanen. Plan-

forslaget blev præsenteret for lokalområdet på 

et borgermøde tirsdag den 16. decem-ber og 

blev vel modtaget. Herefter er det blevet ende-

ligt færdiggjort i samarbejde med Carsten Blom-

berg for aflevering til Ringsted Kommune og 

Landsbyforum.  

Interesserede borgere er til enhver tid velkomne 

med forslag til projekter og kan tilmelde sig som 

frivillig ressource. Man kan kontakte en af neden-

stående personer fra Borgerforeningens besty-

relse.  

  

Fjellebro-kværkeby 

borgerforening 

 

Formand:  

Finn Andersen 

Fjellebrovang 27 

4100 Ringsted 

5752 5548/2857 8431 

fia@ringsted.dk 

  

Næstformand:  

Peter Skovgaard 

Fjellebrohuse 8 

4100 Ringsted 

5752 5004 

Hansen-skovgaard@hotmail.com 

    

Kasserer:   

Kaj Jensen    

Køgevej 224 

4100 Ringsted 

5752 5325 

kajjensen@ny-post.dk 

   

         

 

 

 

 
Område til muligt boligbyggeri. 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretær & Sponsorkontakt:  

Lis Stuckert 

Nordbæksvej 44 

4100 Ringsted 

5752 5541 

janstuckert@hotmail.com 

  

Indkøbsansvarlig og PR-gruppe  

Poul Jensen 

Fjellebrovang 25 

4100 Ringsted 

2421 7192 

janne.kleffel@koege.dk 

    

Bestyrelsesmedlem 

Ove Andersen 

Fjellebrohuse 50 

4100 Ringsted 

5752 5424 

oveester@digtele.dk 

  

Bestyrelsesmedlem 

Aase Stegmann 

Kværkebyvej 43 

4100 Ringsted 

3027 5526 

stegmann@gmail.com 


