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Historie og Kultur
Vetterslev
Som den sydligste landsby i Ringsted kommune ligger Vetterslev på skråningen ned mod Susåen, der
altid har været en naturlig grænse, ikke kun som kommunegrænse, men også som amtsgrænse
mellem det tidligere Vestsjællands Amt og Storstrøms Amt. I dag er der ikke anden trafik på Susåen
end nogle sommerturister, der tager sig et par afslappende dage i kano. Men der var en gang, hvor
åen betød noget som færdselsåre. I nyere tid, hvor der er et veludviklet vejnet og bro over Susåen,
udgør den ingen barriere for samfærdslen til lands.
Den første bro over Susåen har været en træbro, der har ligget nogenlunde på samme sted, hvor den
gamle kampestensbro blev opført i slutningen af 1800-tallet ved Vetterslev Brohul, hvor der i starten
af 1900-tallet også har været et badehus. Vetterslev Brohul var tidligere et yndet fiskested. Indtil den
nye bro over Susåen blev bygget i starten af 1930-erne var den gamle kampestensbro over Susåen
ved Vetterslev Brohul en del af landevejen mellem Ringsted og Næstved. Næstved Kommune har
meddelt, at broen lukkes for billister i 2015 på grund af den dårlige stand broen er i. Cyklister og
fodgænger kan dog forsat benytte broen.

Vetterslev Brohul - Sandby Mølle på Brobakken er for længst revet ned
Landskabeligt ligger Vetterslev på et terræn som falder jævnt mod sydvest – mod Susådalen. Byen er
placeret på overgangen mellem det jævne fald og et meget markant fald i terrænet ned mod
Susådalen. Langt tilbage i tiden har der været bosætning i området. I Sørupskoven (Råen) findes hele
14 rundhøje koncentreret på et relativt lille område. Nærheden til Susåen har også i fortiden givet
gode muligheder for både fiskeri, landbrug og sejlads på åen.
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Den ældste del af Vetterslev by er beliggende omkring Vetterslev Kirke, der er fra ca. 1250, og som
har været i Sørup Herregårds eje indtil kirken overgik til selveje i starten af 1900 tallet. I forbindelse
med kirkens overgang til selveje tinglyses det, at Vetterslev Kirke er pålagt forpligtelse til for
bestandig (i al evighed) at bevare og vedligeholde Dorthea Muus og hendes slægts gravsted på
Vetterslev kirkegård. I tilknytning til Vetterslev Kirke ligger Vetterslev-Høm præstegård. Den gamle
præstegård fra 1845 blev revet ned i 2006 på grund af skimmelsvamp, og der blev opført en ny
præstegård på samme sted og i samme stil som den gamle. Sørup Herregård, hvis historie går tilbage
til 1348 er Vetterslev-Høms største gods på 350 ha. Sørup Herregård har gennem tiderne haft mange
ejere, og blev i 1981 købt af Ole Christiansen (OC-Huse), der omdannede herregården til et kursusog konferencecenter, og er dermed en af de største arbejdspladser i lokalområdet.

Den gamle præstegård – ca. år 1900

Den nye præstegård år 2007 set fra havesiden

Matrikelkort over Vetterslev by 1859-1874
Byens navn er som de ca. 300 andre byer i landet, hvis navn ender på –lev, opstået omkring år 500.
Endelsen –lev har samme oprindelse som ordene leve (opretholde livet) og levne (efterlade). Første
del af navnet er et personnavn. Vetterslev, der i 1730 blev skrevet Væterslef, er således det der blev
overladt eller efterladt til Væter.
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De fleste gade-/vejnavne er med tilknytning til stednavne i sognet. Skovmarksvej er vejen til
Sørupskoven (Råen), Sørupvej er vejen til Sørup Herregård, Ømarksvej er vejen til Ødemark. Også i
nyere tid har man for det meste opkaldt vejene efter stednavne i sognet, men der er også kommet et
par vejnavne med henføring til personer - der har haft stor betydning for sognet – Tarps Alle og
Jørgen Petersens Alle.
Indtil slutningen af 1950-erne var Vetterslev en/et typisk landsby/landsogn med hovedvægt på
landbrug og erhvervsdrivende som smed, tømrer, snedker, brugs, slagter, brødudsalg, vognmand,
skomager m.m. I takt med parcelhusudbygningen i starten af 1960-erne, og ikke mindst i 1970erne
og 1980-erne var det ikke længere muligt for de erhvervsdrivende at forsættet deres virksomhed, da
de mange nye tilflyttere i større og større grad handlede ind i Ringsted. Vetterslev havde indtil 1943,
hvor den nye centralskole blev indviet, forskole og hovedskole.
Vetterslev er i dag et udpræget parcelhuskvarter med enkelte gamle gårde, der dog for de flestes
vedkommende er ombygget. En af de gamle firlængede gårde, Bygaden 19, blev revet ned i 2007.
Missionshuset, der er oprettet i 1897, og fattighuset fra 1736 findes stadig, men er som forskolen og
hovedskolen indrettet til beboelse. Brugsen fra 1917 er i dag en genbrugsbutik.

Vetterslev Brugs fra 1917 – billedet er fra 1940-erne

Luftfoto af Vetterslev fra 1954 – parcelhusudbygningen er ikke påbegyndt endnu
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Luftfoto af Vetterslev fra 2013 – parcelhusudbygningen
er fortrinsvis foregået på skråningen mod Susådalen

Matrikelkort 2007
Af Kommuneplanen fra 2013 fremgår det, at
område 14B5, 14B6, 14B7 og 14B8 er udlagt til
nye boligområder med tæt lav bebyggelse.
Der er udarbejdet en lokalplan for område
14B5 og 14B8, Lokalplan 233, Boliger ved
Susåen i Vetterslev. Område 14B3 er den
seneste udstykning/udbygning fra 2005.
Område 14D1 er udlagt til kirkelige formål.

Kommuneplan 2013 – boligudbygning i
Vetterslev
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Lokalplan 233 – Boliger ved Susåven i Vetterslev – vedtaget februar 2011
Lokalplanområdet omfatter et ubebygget areal der ligger i forlængelse af Susåvej og Toftegårdsvej, i
den sydlige del af Vetterslev. Mod nord og vest afgrænses arealet af eksisterende
parcelhusbebyggelse og mod syd af en 150 m beskyttelseslinje for Susåen. Mod øst udgøres grænsen
af det åbne land.

Terrænet falder inden for lokalplanområdet fra kote 33 i øst til kote 20 i vest, herefter falder
terrænet yderligere ned til kote 10 ved Susåen. Midt gennem området løber et jorddige i
nordøst/sydvest retning, som ikke er et bevaringsværdigt kulturhistorisk spor. Diget vil sammen med
en ny sammenhængende bebyggelse, der optager terrænet i øst-/vestlig retning, ikke kunne
integreres med denne terræntilpasning og idé. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Susåvej og
Toftegårdsvej, som vil blive forbundet med denne lokalplan. Den nye vej har fået navnet ”Åfronten”.
Lokalplanen giver mulighed for placering af 12-15 grunde på det skrånende terræn. Grundene ligger
langs terrænkoterne i øst-/vestlig retning. På grund af de særlige terrænforhold kan der etableres
boliger med en helt enestående udsigt ned over Susådalen. Området skulle egentlig have været
byggemodnet i 2013, men er, på grund af vanskelighederne med at sælge grunde på landet i al
almindelighed, udskudt indtil videre. Lokalplan 233 – Boliger ved Susåen i Vetterslev - erstatter
lokalplan 217, der var gældende for område 14B5.
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Høm
Centrum for Høm by har altid været Høm Kirke, der som så mange andre middelalderkirker er opført
på en bakketop, Trodsbjergbakken, som bakken op mod Høm fra Ringsted Mark kaldes. Høm bys
historie kan føres tilbage til 1468, hvor navnet nævnes første gang. Landsbyen blev udskiftet i 1793,
men der ligger forsat flere gårde tilbage i den gamle del af Høm by. Høm Kirke og dens omgivelser
ligger højt og synligt i landskabet på et plateau hvorfra terrænet falder markant mod nord og vest
mod Ringsted Ådal. Mod syd falder terrænet mere blødt. Betegnelsen/stavemåden har ændret sig
flere gange. I starten af 1900-tallet anvendte man stavemåden Hømb, hvilket kan ses på gavlen af det
tidligere kommunehus og forskole på Næstvedvej 282.
Nord for Høm ligger Høm Mølle ved Ringsted Å, hvis historie kan føres tilbage til 1530. Møllen var
oprindelig kongelig ejendom. Møllen malede korn for 23 gårde på egnen. Mølleriet blev nedlagt i
1947. Møllen er nu i privat eje. Møllen er for længst revet ned, men nogle af de gamle udbygninger
står endnu, og fra den opstemmede mølledam kan man den dag i dag høre vandet der driver en
turbine der producerer strøm. Forsætter man forbi den sivomkransede mølledam, langs engene og
over den næste bro kaldet Goldbroen, der fører over åen, og hvor en saml sognevej fører op over
bakkerne til landsbyen Skellerød, da vil man med dette naturskønne landskab, skjult for omverdenen,
føle sig tilbage i tiden.

Høm Mølle før møllen blev revet ned

Høm Mølle med de gamle udbygninger til højre

Man skal helt frem til 1906 før den første udbygning af Høm foregik i form af husmandssteder på
Ditlevhøjs jorde. Ditlevshøj brænder i 1906 på trods af, at det gamle sprøjtehus var nabo til
ejendommen. Ditlevshøj var en gammel birkedommergård, der var opkaldt efter baroniet
Conradsborg (Sørup Herregård) tredje søn, Conrad Ditlev friherre Knuth. Det var Foreningen til opkøb
og udstykning af Landejendomme i Sjællands og Fyns Stift og de sønderjyske Landsdele der opkøbte
Ditlevshøj.

Ditlevshøj og kirken fra øst – Høm ca. 1896
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Matrikelkort Høm by 1859-1874
Først i 1970-erne kommer der en mindre udstykning kaldet Ellehøj (rækkehuse) og parcelhuse på
Ditlevshøjvejen. Den seneste udbygning fra 2005 og foregik på de marker der blev udstykket til
husmandsbrug i starten af 1900-tallet.

Luftfoto af Høm fra 1954 – parcelhusudbygningen er endnu ikke påbegyndt
Høm Kirke, der er kommunens mindste kirke, er til gengæld en af de ældste, idet den er opført ca. år
1070. Kirken har, ligesom Vetterslev Kirke, tilhørt Sørup Herregård og har siden reformationen været
annekskirke til Vetterslev.
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Luftfoto af Høm fra 2013 – Ellehøj ses øverst i billedet til venstre for Næstvedvejen.
Den nye udstykning fra 2005 er husene med de røde tage midt i billedet

Matrikelkort af Høm fra 2007

Høms forskole
Opført af Vetterslev-Høm Kommune 1910

Høm Kommunehus
Opført 1917 af Vetterslev-Høm Kommune som
bolig for ældre, og anvendt som sådan indtil
alderdomshjemmet i Vetterslev blev taget i
brug i 1954. Efter kommunalreformen i 1970
har Ringsted Kommune anvendt de 5 boliger
til husvilde, indtil huset blev solgt i 2012. Til
højre for kommunehuset ses det gamle
sprøjtehus, der blev revet ned i 1970-erne.
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Af Kommuneplanen fra 2013 fremgår det, at område 6B4, 6B5 og 6B6 er udlagt til nye boligområder
med tæt lav bebyggelse. Der er udarbejdet en lokalplan for område 6B4, Lokalplan 203, Boliger i
Høm. Område 6B3 er den seneste udstykning/udbygning fra 2005. Område 6D1 er udlagt til kirkelige
formål og område 6D2 er udlagt til idrætsanlæg.

I dag er der ingen dagligvareforretninger i Høm, den nærmeste mulighed for indkøb er Brugsen på
Ringsted Mark, der ofte benævnes Høm Brugs, da den oprindelig er etableret på initiativ af beboerne
i Høm i 1917 hvor man købte Købmand Lomholdts købmandsforretning med varelager.

Høm Brugs ca. 1950
– det er Næstvedvejen der ses i forgrunden

Høm Brugs fra 2009
- det er Næstvedvejen der ses i forgrunden
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Lokalplan 203 – Boliger i Høm – vedtaget november 2008
Lokalplanen omfatter en større udvidelse af et eksisterende parcelhusområde syd for Ditlevshøj.
Samtidig udlægges et større areal (delområde 1) til en ny børneinstitution. Mod vest afgrænses
lokalplanområdet af eksisterende nyere parcelhusbyggeri. Mod nord afgrænses området af
Ditlevshøj og mod syd af Østergade. Syd for Østergade udlægges arealer til et regnvandsbassin, der
indgår som en del af de rekreative områder. Den skrå afgrænsning af området mod sydøst er
begrundet i en vejreservation til en fremtidig omfartsvej øst om Høm. Området vejbetjenes af en ny
stamvej som er en forlængelse af Høm Byvej. Den nye vej nord for forlængelsen af Høm Byvej,
område 2A, navngives "Lad Agre". Den nye vej øst for forlængelsen af Høm Byvej, område 2B,
navngives "Søndrebjerg", og den nye vej syd for forlængelsen af Høm Byvej, område 2, navngives
"Annexvej. Der er i området plads til ca. 73 nye boliger.

I forbindelse med Ditlevshøj udstykningen i
starten af 1900-tallet blev der også etableret
et vandværk, Ditlevshøj Vandværk.
Vandværket var placeret ca. midt i lokalplan
203´s område, ca. der hvor der står ”2”.
Vandværket er for længst revet ned. Bemærk
vindmøllen til højre, der sørgede for, at vandet
blev pumpet op i vandtårnets beholder.
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Lokalplan 238 – Boliger ved Høm Byvej – vedtaget september 2011
I forbindelse med udarbejdelse af Lokalplan 203 – Boliger i Høm - blev der udlagt et nyt større
område til børneinstitution i forlængelse af Høm Byvej lige syd for Ditlevshøj. Det betyder at det
område der var udlagt i lokalplan 97 til børneinstitution kan overgå til boligformål som en del af det
samlede boligområde omkring Høm Byvej. Området vejbetjenes fra Høm Byvej og Ditlevshøj af to
stikveje. De tre grunde er til salg, men af uforklarlige grunde optræder de ikke på kommunens lister
over kommunale grunde der er sat til salg.

Udstykningen set fra Høm Byvej

Udstykningen (til venstre) set fra Ditlevshøj
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Vetterslev-Høm Kommune
I 1868 trådte en ny landkommunallov i kraft. Den indførte sogneråd og kom til at regulere den
kommunale forvaltning indtil 1933. Sognerådenes hovedopgaver bestod fortsat i forvaltningen af det
kommunale skole-, fattig- og vejvæsen, men dertil kom diverse andre kommunale opgaver. Samtidig
blev der nedsat en skolekommission, der skulle føre tilsyn med undervisningen. Her var
sognepræsten fast medlem, mens kommissionens to øvrige medlemmer blev udpeget af sognerådet.
Mindst ét af disse medlemmer skulle samtidig være medlem af sognerådet. I 1908 blev reglerne
for valgret ændret, så både mænd og kvinder over 25 år havde valgret til sognerådet. Hvis man
skyldte i skat eller ikke havde tilbagebetalt sin fattighjælp havde man dog frem til 1933 stadig ikke
valgret.
Med en lov i 1923 ændredes alderdomsunderstøttelse til en aldersrente, som alle personer over 65
år, der ikke havde formue, kunne modtage. I nogle tilfælde kunne også 60-årige og 62-årige komme i
betragtning. Staten refunderede 7/12 af det, kommunerne udbetalte i denne henseende. Loven blev
senere udbygget i 1959 med pension og hjælp til enker, og i 1965 blev den afløst af folkepensionen.
Med lov om offentlig forsorg i 1933 afskaffedes fattighjælpen i sin hidtidige form. Den nye lov
fastslog, at det offentlige skulle forsørge alle, der ikke kunne gøre det selv. Hvor stor hjælp, der var
brug for, fastsattes af det sociale udvalg i den konkrete sag. Loven indeholdt også regler om
underholdsbidrag til børn.
Lederen af sognerådet var sognerådsformanden, der skulle vælges med absolut flertal i sognerådet.
Formanden skulle indkalde til møder, føre forhandlingsprotokollen og sørge for, at sognerådets
beslutninger blev ført ud i livet. Vetterslev-Høm Kommune blev i forbindelse
med kommunalreformen 1. april 1970 en del af Ringsted Kommune, og dermed blev sognerådet
nedlagt. For Vetterslev-Høm Kommune har det været sådan, at Vetterslev var hovedsognet (her
boede sognepræsten) og Høm var annekssognet.

Det sidste sognerådsmøde i Vetterslev-Høm Kommune
Indtil den nye centralskole, Vetterslev-Høm Skole, blev bygget og taget i brug i 1943 var der forskole
og hovedskole i de to sogne. Den nye centralskole har virket som folkeskole indtil den blev nedlagt i
2012. En kreds af forældre har købt skolen og oprettet Ringsted lilleskole.
Ud over skolen er der på sognegrænsen også opført Vetterslev-Høm Forsamlingshus, Enigheden, i
1896 og Andelsmejeriet Lervang i 1889. Forsamlingshuset eksisterer endnu som forsamlingshus, men
andelsmejeriet er for længst nedlagt, og blev solgt til Ellegaard i 1961, der med tiden fik etableret en
stor virksomhed der solgte dæk og producerede transportbånd.
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I dag kan man undres over placeringen af forsamlingshus, andelsmejeri og skole på sognegrænsen,
da der bortset fra Leragergård og et par huse ikke er anden bebyggelse. En forklaring kunne være, at
Vognsbæk, som bl.a. afvander markerne fra Sørup, er den gamle skelgrænse mellem Høm og
Vetterslev, så måske er det årsagen til, at Andelsmejeriet Lervang blev bygget der ved bækken og
Næstved landvejen.

Luftfoto fra henholdsvis 1954 og 2013 – Vetterslev-Høm Skole ligger til højre for Næstvedvejen og
Andelsmejeriet Lervang og Forsamlingshuset Enigheden til venstre for Næstvedvejen.

Andelsmejeriet Lervang

Fattighuset i Vetterslev

Vetterslev-Høm Kommune fik i 1954, som så mange andre kommuner, et alderdomshjem, De gamles
hjem/Birkely på Næstvedvej i Vetterslev. Når alderdomshjemmet blev opført i Vetterslev, så hænger
det sammen med, at det blev opført som et samarbejde mellem Sandby og Vetterslev-Høm. Et noget
usædvanlig samarbejde på det tidspunkt, da det ud over et kommunalt samarbejde også var et
samarbejde mellem to amter. Alderdomshjemmet var til erstatning for fattighuset fra 1736 i
Vetterslev og pensionistboligerne i Høm, der blev opført i 1917 ved siden af det gamle sprøjtehus.
I 1910 etableredes Vetterslev-Høm Gymnastikforening (VHG). Det startede som en
gymnastikforening, men er i dag en af Ringsted Kommunes største idrætsforeninger med mange
forskellige idrætsgrene: badminton, fodbold, gymnastik, håndbold, tennis og petanque. I starten
anvendtes forsamlingshusets store sal til gymnastik, indtil skolen blev indviet i 1943, hvor også
skolens boldbane blev benyttet i stedet for ”bondens mark”, der først skulle ryddes for ”kokasser”
inden der kunne spilles fodbold eller håndbold. Kort før kommunalreformen i 1970 forærer
Vetterslev-Høm Kommune VHG et jordstykke på Englerupvej. Jf. kommuneplanen fra 2013 er det en
del af område 6D2. Her blev sportspladsen og sidenhen klubhuset etableret. Der er i lokalområdet
stor opbakning til VHG, ikke mindst når mere end 100 frivillige arrangerer det årlige loppemarked til
fordel for VHG – vel nok det største loppemarked i Ringsted Kommunen.
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Analyse og Data
Borgerdata
Indbyggerantallet i Vetterslev er 705 og i Høm 647, i alt 1352.
0-7 år udgør 184
8-17 udgør 169
18-64 udgør 788
Over 65 udgør 211
Den største tilflytning er sket i perioden 1970-80 og efter 2005 især i Høm, hvilket har bevirket, at de
to landsbyer stort set er lige store i dag, og hvis boligudbygningen fortsætter i Høm, så vil Høm inden
for en overskuelig fremtid blive større end Vetterslev. Stort set alle i aldersgruppen 18-65 er
beskæftiget uden for området, enten under uddannelse eller med erhvervsmæssig beskæftigelse.
Der er dog enkelte håndværksfag som tømrer og automekaniker m.m. i området. Et fåtal af borgerne
i området er beskæftiget ved landbrug, skovbrug og gartneri. De største arbejdspladser i
lokalområdet er Sørup Herregård med kursuscenter og Superdæk (tidligere Ellegaard).

Antal indbyggere ifølge Danmarks Statistik
Faldet i antal indbyggere i Vetterslev-Høm følger den generelle udvikling i landområderne; at
børnefamilierne fravælger landområderne i takt med at de kommunale tilbud som offentlig transport
og folkeskole samt børnepasning i lokalområdet forringes. Dertil kommer, at mange ældre også søger
mod byen når betingelserne for at bo på landet forringes.
Institutioner
Der har aldrig været børnehave eller vuggestue i lokalområdet. Eneste mulighed for pasning i
lokalområdet før skolestart (0-3 år) er dagplejemødre hvor der pt. er en i Vetterslev og tre i Høm.
Børnehavebørn er henvist til Bengerds børnehus på Ringsted Mark eller Snurretoppen og Fristed i
Sdr. Park området, Ringsted syd. Som det fremgår af lokalplan 203, Boliger i Høm, så er der i
lokalplanen afsat et område til etablering af et kommunalt pasningstilbud, men det lader sig næppe
realiserer inden for en overskuelig fremtid, og det er et spørgsmål, om det ikke var bedre, om der i
samarbejde med Ringsted Lilleskole blev etableret et pasningstilbud for de 0-6 årige i tilknytning til
skolen.
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I 2012 lukker Ringsted Kommune tre folkeskoler i landområderne, Allindelille, Kværkeby og
Vetterslev-Høm, med begrundelse i det faldende børnetal. Alle tre steder har en kreds af forældre
købt de nedlagte skoler og oprettet friskoler. I Vetterslev-Høm blev det således starten på Ringsted
Lilleskole hvor der efter sommerferien i 2014 er indskrevet 145 børn. I børnehaveklassen, der starter
til august, kommer halvdelen af børnene fra Ringsted/Benløse området. Hvilket er et udtryk for, at
der er forældre der ønsker en lille overskuelig skole og den trykhed det giver.
Der har siden lovgivningen gav mulighed for det været en SFO ordning på Vetterslev-Høm
skole/Ringsted Lilleskole (fritidshjem).

Vetterslev-Høm skole – 1943

Ringsted Lilleskole – 1. skoledag

Ud over skolegården i tilknytning til Ringsted Lilleskole, så er der etableret en privat legeplads og
boldbane i Vetterslev i området ved Dusagervej. Det er grundejerforeningen i området der har
ansvaret for lejepladsen/boldbanen.
Bogbussen har fast holdeplads i Høm, Høm Byvej ved Smedemestervej 1, torsdag 18.35-19.15 og
Vetterslev, Vetterslev Bygade ved genbrugsbutikken (den gamle brugs), torsdag 18.00-18.30.
Foreninger og foreningsdrevne aktiviteter
Forsamlingshuset Enigheden, der er i privat ejet, har en stor sal med plads til 150 personer og en lille
sal med plads til 40 personer, med tilhørende køkkenfaciliteter. Forsamlingshuset er stort set lejet ud
hver weekend og er lokalområdets samlingssted når der f.eks. holdes borgermøder og det er
stemmested ved valg. Vetterslev-Høm Borgerforening står bl.a. for afholdelse af en månedlig
maddag i forsamlingshuset i vinterhalvåret.

Forsamlingshuset - Enigheden
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Derudover findes der flere samlingssteder i foreningsregi:
VHG´s klubhus ved sportspladsen har foruden omklædningsfaciliteter også et samlingslokale med
plads til ca. 100 personer. I tilknytning hertil er der også køkkenfaciliteter.

VHG´s klubhus på Englerupvej
Medlemstal pr. 31.12.2013
Idrætsgren (indendørs)
Gymnastik

0-3 år
48

4-12 år

13-18 år

Håndbold

4

Fodbold

4-12 år
108

3

I alt
165

42

16

64
4

13-18 år

19-24 år

25-60 år

24

15

38

1

5

32

38

4

39

7

55

Petanque
Tennis

61 +

14
2

0-3 år

25-60 år

103

Badminton

Idrætsgren (udendørs)

19-24 år

5

I alt antal medlemmer

61 +

I alt
185

511

Der er i lokalområdet stor opbakning til VHG, ikke mindst når mere end 100 frivillige arrangerer det
årlige loppemarked til fordel for VHG – vel nok det største loppemarked i Ringsted Kommunen.

VHG – Loppemarked på sportspladsen
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Seniorklubben anvender de tidligere opholdstuer på det nedlagte alderdomshjem/Birkely i
Vetterslev. Opholdsstuerne er placeret på 1. sal, men da der er elevator i bygningen giver det ikke
problemer i dagligdagen. Derudover råder de også over nogle lokaler i kælderen hvor der er
mulighed for flere forskellige aktiviteter, bl.a. et træværksted. I kælderen er det gamle køkken fra
tiden som alderdomshjem stadig brugbart, selvom inventaret er fra 1954 hvor alderdomshjemmet
blev bygget. Seniorklubben mødes en gang om ugen fra september til udgangen af maj måned, der er
ca. 70 medlemmer i Seniorklubben.

Birkely

Laden

Menighedsrådet har ”Laden” ved Vetterslev Kirke som samlingssted med plads til ca. 50 personer.
Her er der også tilknyttet et køkken. Her foregår bl.a. konfirmationsforberedelsen og i vinterhalvåret
er der eftermiddagsmøder en gang om måneden. Ved den årlige sommerfest i præstegårdshaven
kommer der ca. 120 deltager.
Til sidst skal nævnes Ringsted Lilleskole, hvor der også vil være mulighed for arrangementer for
lokalområdet. Der er med støtte fra Borgerforeningen opført en bålhyttet ved skolen. Fælles for de
fire samlingssteder gælder der dog det, at de ikke udlejes, men anvendes af de nævnte foreninger.

Indvielsen af bålhytten oktober 2010
I lokalområdet findes der også en række grundejerforeninger, idet der skal oprettes en
grundejerforening når et område er blevet bebygget. I Høm findes der bl.a. Grundejerforeningen
HØM af 1973, der blev oprettet i forbindelse med de første parcelhusudstykninger på Ditlevshøj. Det
skal nævnes, at Vetterslev-Høm Borgerforening ikke er en grundejerforening, men en forening der
virker som talerør for lokalområdet i forhold til offentlige myndigheder.
18
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Infrastruktur
Vetterslev-Høm betjenes af ”Næstvedbussen”, bus 680, der har halvtimedrift på hverdage og
timedrift om aftenen samt en rimelig betjening lørdag/søndag. Derudover er der en skolebus, bus
469, der kører på strækningen Bringstrup/Sigersted – Ringsted – Vetterslev/Høm. Der er læskure ved
stoppestedet i Vetterslev og Høm.
Ringsted Mark/Høm har også været betjent af en bybus (Benløse/Høm), bus 401, men den er
desværre nedlagt. Der er ingen tvivl om, at en medvirkende årsag til, at salget af de nye grunde i
Høm i 2005 gik meget stærkt, var bybussen.
Bussen kører stadig, om end i en anden
udgave. Billedet er fra 1916-20. Rutebilen eller
Omnibussen holder ud for det gamle
posthus/brevsamlingssted og ”Pogeskole” i
Vetterslev, der hvor Næstvedvejen drejer til
højre mod Vetterslev Brohul. I baggrunden ses
Vetterslev gamle brugs (1892-1917).
Posthuset er revet ned, og en ny villa ”Lindely”
er opført i stedet.
Omnibus Ringsted-Næstved
I Vetterslev er der en antenneforening, der sådan set er nedlagt, men stadig står for antennemasten
der benyttes af flere mobiltelefonselskaber, derudover er der også en mobilmast ved Ringsted
Lilleskole. Det betyder, at der er en god mobildækning i lokalområdet. I forbindelse med at
gadebelysningen blev fornyet i Vetterslev etablerede SEAS/NVE et fibernet i Vetterslev by. Der er
dermed mulighed for en særdeles god fibernet/internet opkobling i Vetterslev med stor hastighed.
Der er som sådan ingen ældre- eller plejeboliger i lokalområdet, men det gamle alderdomshjem i
Vetterslev er moderniseret og indeholder i dag 7 boliger som på grund af elevatoren kan betragtes
som ældrevenlige boliger som kommunen råder over. Men da der ikke mere er indkøbsmuligheder
for dagligvare i Vetterslev og Høm, er det problematisk for beboerne. Det har dog hjulpet lidt, at
brugsen på Ringsted Mark er begyndt at kører vare ud. Brugsen på Ringsted Mark, er lokalområdets
eneste dagligvareforretning.
Lokalområdet er forsynet med drikkevand fra et privat vandværk. Den 16. juni 1955 dannedes
Andelsselskabet Vetterslev-Sandby Vandværk. Der var dengang 17 andelshavere. I de forløbne år har
vandværket fulgt med tiden i takt med, at antallet af andelshavere var støt stigende. Således er der
pr. 31. december 2010 500 andelshavere, hvoraf de 200 er tilgået ved en sammenlægningen med
Høm Vandværk den 24. marts 2009 og foreningen bærer nu navnet ”Andelsforeningen VetterslevSandby og Høm Vandværk”. Vandværket i Høm er efterfølgende blevet nedlagt, og forsyningen til
både Høm og Vetterslev er fra de to vandværker i Vetterslev.

Vandværket på Vetterslev Bygade

Vandværket på Kildebæksvej
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Turisme og faciliteter
Der er gode muligheder for at være aktiv i naturen, da der i Høm er kort afstand til stisystemet langs
Ringsted Å og i Vetterslev langs Susådalen og Sørup skoven (Rågen). Sørup Herregård – kursuscenter
og hotel - er med sine faciliteter områdets (Ringsted Kommune) største virksomhed med restaurant,
selskabslokaler og overnatningsmuligheder. Der er 102 velindrettede dobbeltværelser, 16 lokaler der
kan rumme fra 2 til 550 personer, 6 selskabslokaler med plads til 350 i et lokale og parken, haverne
og de 700 tønder land med marker sø og skov giver mange muligheder for gå og løbeture samt
mange udendørsaktiviteter, der findes en 12 hullers minigolfbane, 2 petanquebaner og forskellige
havespil. Indendørs swimmingpool med saltvandsanlæg, sauna, natklub og aktivitets rum med
billard, bordfodbold airhockey og dart.

Sørup Herregård
Den nærmeste togstation er Ringsted og der er anlagt cykelsti fra Ringsted til Vetterslev langs
Næstvedvejen. Afstanden fra Ringsted til Høm er ca. 5 km og fra Ringsted til Vetterslev er der ca. 8
km. Skolevejen til Ringsted Lilleskole, der ligger midt mellem Høm og Vetterslev er dermed rimelig
sikker, men der er selvfølgelig nogle trafikale problemer når/hvis Næstvedvejen skal krydses ved
skolen, i Høm og i Vetterslev.
Hvis der blev etableret cykelsti fra Vetterslev til Buske Mølle, ca. 3 km, så er der cykelsti fra Ringsted
Næstved.

Etablering af cykelsti fra Vetterslev til Buske Mølle (markeret med rødt)
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Lokalområdet i dag
Høm
Som det fremgår af afsnittet historie og kultur, så er den ældste del af Høm by koncentreret omkring
Høm Kirke og med en parcelhusudbygning på Ditlevshøj. Med den korte afstand til Ringsted
by/station, ca. 5 km, og under 1 km til brugsen på Ringsted Mark samt ca. 2 km til Ringsted Lilleskole
(midt mellem Høm og Vetterslev) henholdsvis Ringsted Gymnasium, tekniskskole (ZBC), Campus
skolen (folkeskolens 7.-10. klasse), VUC, Ahornhallen og den nye hal ved gymnasiet ved Sdr. Park
(Ringsted Syd) er Høm et attraktivt sted at bo.
Høm sogns opland er et udpræget landbrugsområde med lidt skov ved sognegrænse ved
Englerupvej/Ømarksvej. Området er præget af nærheden til Ringsted Å/Ringsted Ådal ved Høm
Møllevej og Englerup Mølle ved Englerupvej. Høm Lille Å og Ringsted Å er sognegrænsen mellem
Høm og Ringsted Mark (Ringsted by).

Høm sogn med Ringsted Å (markeret med sort streg)
Den største lokale aktivitet er sportspladsen og klubhuset på Englerupvej 26. Vetterslev Høm
Gymnastikforening (VHG) blev grundlagt i 1910. VHG er medlemsmæssigt, den 3. største
idrætsforening i Ringsted kommune med ca. 500 medlemmer i foreningen. Foreningen har eget
udendørs idrætsanlæg med boldbaner, 2 tennisbaner, petanqueanlæg og et meget flot og
vedligeholdt klubhus. De indendørs aktiviteter foregår i hhv. Ahorn Hallen og Vetterslev Høm Skoles
gymnastiksal (Ringsted Lilleskole). VHG kan tilbyde aktiviteter for såvel børn, unge, voksne som
ældre, inden for følgende idrætsgrene: Fodbold, Håndbold, Gymnastik, Badminton, Tennis, Petanque
og Idrætsmærke.

VHG´s sportsplads og klubhus på Englerupvej
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VHG udgiver et husstandsomdelt blad fire gange om året – VHG bladet. Der er mange frivillige
tilknyttet sportspladsen og klubhuset, der ejes af klubben. En gang om året, midt i juni, afholder
klubben et stort loppemarked, hvor der er mere end 100 personer involveret for at få dagen afviklet
på bedste måde. Loppemarkedet har udviklet sig til et af de største der afholdes i kommunen, og er
vidt berømt for den måde det organiseres på. Ud over indsatsen i ugen op til loppemarkedet, så er
der også mange friville der gør en stor indsat hele året rundt med indsamling, sortering og
opbevaring af de mange effekter. Overskuddet fra loppemarkedet er en væsentlig indtægtskilde og
har gennem årene betydet, at klubhuset er blev udvidet og vedligehold.

Høm Kirke er det naturlige midtpunkt i den ældste del af Høm by hvor gadekæret, der er blevet
oprenset i et samarbejde mellem beboerne i Høm og Ringsted Kommune, fremstår som en idyllisk og
fredfyldt oase midt i byen. Menighedsrådet har i 2013 fået etableret belysning af Høm Kirke i
vinterhalvåret. De kendte Trip-trap Huse har valgt Høm Kirke som model for deres landsbykirke.
Dåbsfadet i den gamle døbefont er udført af guldsmed Helle Jørvad i 1982 og kaldes ”Glædens Fest”.
Motivet på dåbsfadet er også på oblatæsken fra samme år, og to sølvvaser fra 1991, er anbragt på
alterbordet under gudstjenesterne. Selve døbefonden har efter al sandsynlighed været i kirken lige
fra den blev bygget omkring år 1070.

Den ældste del af Høm by med Høm Kirke og
gadekæret til venstre for kirkegården

Høm by

Grundejerforeningen HØM af 1973 rejser og tænder 1. søndag i advent året juletræ på vendepladsen
ved Høm Byvej i samarbejde med Vetterslev-Høm Borgerforening. Grundejerforeningen står også for
afholdelse af Sct. Hansaften på bålpladsen ved sportspladsen og fastelavn ved klubhuset.
Ud over Høm gartneri, ude for enden af Østergade, er der ingen forretninger i Høm.
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Vetterslev
Vetterslev by er byen på skråningen ned mod Susådalen og med kort afstand til Sørupskoven
(Rågen), hvilket giver mulighed for mange naturoplevelser i tæt kontakt med naturen.

Vetterslev by på skråningen ned mod Susådalen
Vetterslev-Høm Borgerforening har i samarbejde med kommunen og forpagteren af den kommunalt
ejet jord anlagt et lille stisystem langs Susådalen. Adgangen til stisystemet er i direkte tilknytning til
vejnettet i byen. I tilknytning til stisystemet, for enden af Kildebæksvej, er der indrettet en bålplads
der benyttes Sct. Hansaften. I Vetterslev er det Borgerforeningen der står for Sct. Hansaften
arrangementet, der kommer et sted mellem 100-150 personer den aften. Det er Borgerforeningen
der står for vedligeholdelsen (græsslåning) af stierne og bålpladsen.

Stisystemet langs Susåen

Sct. Hansaften 2014 – alle bænke er optaget

For enden af Skovmarksvej ligger Sørupskoven (Råen), som overvejende består af løvtræer og ligger
ned til Susådalen. Skovens ejer har givet Ringsted Kommune tilladelse til at beskrive en rundtur i
skoven. På denne tur får man et godt indtryk af skoven hvorfra der er flotte kik til Susåen og
landskabet omkring ådalen. På rundturen er det også muligt at opleve en hel gruppe af
bronzealderhøje. Læs mere om rundturen på Ringsted Kommunes hjemmeside:
http://www.ringsted.dk/Borger/KulturOgFritid/FriluftslivVandreture.aspx
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Sørupskoven – Råen

Området med rundhøje

Et forslag til en rundtur på 3,5 km i skoven. Rundturen følger skovvejene.
Husk, at det i private skove kun er tilladt at færdes på skovveje og anlagte stier.
I tilknytning til Vetterslev by er der to samlingssteder. Menighedsrådets samlingslokale ”Laden” og
Seniorklubbens lokaler på det tidligere alderdomshjem Birkely. Ud over beboerne i Vetterslev og
Høm kommer der også mange af de to sognes beboere som er flyttet til Ringsted, for der igennem at
bevarer kontakten til lokalområdet, som for manges vedkommende er deres fødeegn og bosted i
gennem et langt arbejdsliv.
I Laden, der ligger ved siden af Vetterslev Kirke, foregår konfirmationsforberedelsen,
minikonfirmandundervisning og eftermiddagsmøderne som menighedsrådet arrangerer i
vinterhalvåret. Menighedsrådet står også for den årlige sommerfest i præstegårdshaven hvor 120150 personer mødes efter en kort gudstjeneste i Vetterslev Kirke til eftermiddagskaffe,
underholdning for børn og barnlige sjæle, og der afsluttes med spisning. I mange år har menuen
været helstegt gris med tilbehør. Formanden for Borgerforeningen har også holdt flere sogneaftener
hvor der er vist billeder og fortalt om Vetterslev-Høms historie. Laden bruges også af kirkens
voksenkor, Chorus Novus, og børnekoret Decibelle som kirkens organist har ansvaret for.

Sommerfest i præstegårdshaven

24
Helhedsplan for Vetterslev-Høm

Seniorklubbens medlemmer mødes en gang
om ugen i perioden fra sidst i august til sidst i
april, og slutter sæsonen af med en
sommerudflugt i juni måned. Ud over
hyggeligt samvær arrangeres der
underholdning, foredrag, bankospil,
sangeftermiddage og der arbejdes i forskellige
værksteder. Seniorklubben arrangerer i
samarbejde med Borgerforeningen
juleafslutning 1. søndag i advent hvor byens
juletræ rejses og tændes foran Birkely.

Vetterslev sogns opland er et udpræget landbrugsområde med Sørupskoven for enden af
Skovmarksvej. Området er præget af nærheden til Susåen/Susådalen der er sognegrænsen til
Næstved Kommune.

Vetterslev sogn med Susåen (markeret med sort streg)
Områdets største arbejdsplads er Sørup Herregård med kursus og konferencecenter og Super dæk på
Næstvedvej (det tidligere Ellegaard). Nærmeste indkøbssted er brugsen på Ringsted Mark.
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Vetterslev-Høm
Midt mellem Vetterslev og Høm ligger Ringsted Lilleskole (tidligere Vetterslev-Høm skole) og
Forsamlingshuset Enigheden, der begge er væsentlige aktiver for lokalområdet, selvfølgelig på hver
deres måde.
Ringsted Lilleskole blev oprettet som friskole/lilleskole i 2012, da Ringsted Kommune nedlage
områdets folkeskole på grund af det faldende børnetal. Lokalområdet har lige fra starten støttet op
omkring lilleskole, og de mange børnefamilier i området har ydet en kæmpe indsats, der har
bevirket, at det ikke kun er lokalområdets børn der indskrives i Ringsted Lilleskole, men også børn der
bor uden for de gamle sognegrænser, fortrinsvis fra Ringsted (Ringsted Syd) og Benløse. Som nævnt
tidligere, så er der 145 børn på skolen til august 2014, hvor næsten halvdelen af eleverne til den
kommende børnehaveklasse bor udensogns.

KORT OG GODT OM OS PÅ RINGSTED LILLESKOLE:
Ringsted Lilleskole er en fri skole inspireret af Lilleskole ideologien og grundlagt i 2012.



Skolen tilbyder undervisning på grundskoleniveau fra bh. kl. til 8. kl. (fra skoleåret 2014-2015),
på sigt udvidelse til 9.kl.








Skolen følger Fælles Mål 2009 fra Undervisningsministeriet.



Skolen har gode, store udendørsarealer, som bl.a. rummer boldbaner, Tarzanbane samt
flere områder med legeredskaber og bålhytte



Vores skolefritidsordning, Fritidshjemmet Oasen, optager alle skolens elever fra bh. kl. til 4-5.
kl., som har behov for dette.



Vi vægter at være en aktiv skole med bl.a. morgenmotion, fælles morgensang og fortælling.

Skolen lægger vægt på faglighed såvel i de boglige som i de praktisk-musiske fag.
Skolen har tidlig sprogstart: Engelsk fra 1. kl. og tysk fra 5. kl.
Skolen tilbyder på sigt (forventes i 2016) Folkeskolens Afgangsprøve efter 9. kl.
Skolen har et samlet elevtal på aktuelt 142 elever (skoleåret 2014-2015).
Skolen råder over store og velindrettede faglokaler til såvel IT som billedkunst, naturfag og
fysik.

Nøgleordene for skolens virke er Faglighed, Fællesskab og Livsduelighed i et miljø præget
af tillid, tryghed

Cirkusforestilling af eleverne 2014
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Vetterslev-Høm Forsamlingshus ”Enigheden” er opført i 1896. Indtil 1988 blev forsamlingshuset
drevet med vært. Værten boede på 1. sal, hvor der også er balkon ud mod den store sal i
forsamlingshuset. I dag er forsamlingshuset et såkaldt ”nøglehus”, der forsat danner rammen om
store og små begivenheder fra vugge til grav, dilettant, foredrag og maddage. Oprindelig var
indgangen til forsamlingshuset ud mod Næstvedvej, og der var en lille bro over den åbne grøft, der
var på begge sider af Næstvedvejen. Billedet fra 1920-erne er taget ved den tidligere indgang til
forsamlingshuset i forbindelse med en af de utallige fester, der har været i forsamlingshuset.

Borgerforeningen har gennem en årrække arrangeret en månedlig maddag i vinterhalvåret. Der
deltager 50-60 personer og snakken går livligt hen over bordet. En rigtig hyggeaften for børn med
forældre, bedsteforældre og bekendte.

Maddag og vælgermøde i forsamlingshuset i 2013
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Ud over maddagen står Borgerforeningen også for afholdelse af fastelavn og borgermøder i
forsamlingshuset. Op til kommunevalget arrangeres der et vælgermøder med stor deltagelse. Ved
det sidste kommunevalg var der over 100 til spisning og omkring 150 til vælgermødet, hvor alle
partier der stille op i kommunen var repræsenteret. Der er mere end 200 husstande, der er medlem
af Borgerforeningen, og selvom kontingentet ikke er ret stort, så bliver der alligevel penge til at
støttet Forsamlingshuset og Ringsted Lilleskole.
Menighedsrådet og Borgerforeningen samarbejder om udgivelsen af Vetterslev-Høm Kirkeblad og
LokalNyt 4 gange om året. Bladet husstandsomdeles og trykkes i 700 eksemplarer.
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Visionen – Strategi – Handlinger
Ifølge den af Landsbyforum Ringsted udarbejdede skabelon til udarbejdelse af Helhedsplaner for
Landområder har Vetterslev-Høm Borgerforening valgt at sammenskrive de tre afsnit ”Visioner –
Strategi – Handlinger”. Visioner - Strategi – Handlinger er opdelt i forhold til Høm, Vetterslev og
Vetterslev-Høm.
Høm
Trafiksikkerhed - Næstvedvej
Et ønske fra beboerne i Høm har i mange år været en forbedring af de trafikale forhold i Høm. De
seneste trafikmålinger viser, at der kører ca. 9500 biler gennem Høm og Vetterslev i døgnet, store
dele af den trafik er store lastbiler. Som en konsekvens af folkeskolereformen betyder det, at
eleverne skal krydse Næstvedvejen netop på de tidspunkter – morgen og eftermiddag – hvor der er
mange biler på vej til og fra arbejde.


Etablering af en fodgængerovergang ved Høm Byvej så de ”bløde” trafikanter sikkert kan
krydse Næstvedvejen. Overgangen ved Høm Byvej er det naturlige sted at krydse
Næstvedvejen, uanset om det er i forhold til boligudstykningen på Ditlevshøj eller i forhold til
at få en sikker overgang til Englerupvej og dermed adgangen til sportspladsen på
Englerupvej. Af uforklarlige grunde er overgangen aldrig blevet ført ud i livet, selvom
Vetterslev-Høm Borgerforening har rykket flere gange efter der blev foretaget en udvidelse
af venstresvingsbanen på Næstvedvej til Høm Byvej. Der mangler en op-maling af
fodgængerfeltet på vejbanen samt opsætning af skilte og gult blink. Der er etableret
helleanlæg på Næstvedvejen. En undskyldning har ofte været, at der dermed er to overgange
inden for en kort strækning, når der også er en overgang ved Ellehøj. Beboerne er enige om,
at overgangen ved Ellehøj kan sløjfes til fordel for en overgang ved Høm Byvej.
Kommunen skal løse problemet sammen med Vejdirektoratet, da Næstvedvejen er en
Statsvej.

Her mangler en afmærket fodgængerovergang på Næstvedvej ved Høm Byvej
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Trafiksikkerhed - Englerupvej
 De trafikale forhold for de ”bløde” trafikanter på Englerup fra Næstvedvej til sportspladsen
har altid været problematiske. Etableringen af et fortov sammen med en
hastighedsbegrænsning på 40 km timen har forbedret forholdet – men da der er mange
bilister der ikke overholder hastighedsbegrænsningen opstår der let farlige situationer, ikke
mindst ved ud-/indkørslen til sportspladsen hvor oversigtsforholdene er dårlige. For at
forhindre ulykker er det et meget stort ønske, at der etableres et ”langt bump” ud for ud/indkørslen. En alternativ løsning kunne være, at der etableres et chikkaneanlæg der tvinger
bilisterne til at nedsætte hastigheden ved sportsanlægget. Der foretrækkes dog et ”langt
bump”, også af hensyn til trafikken (landbrugsmaskiner og lastbiler), da Englerupvej både før
og efter sportspladsen i forvejen har et smalt vejforløb.

Forslag til etablering af ”Langt bump” på Englerupvej ved sportspladsen
Da Englerupvej er en kommunal vej – må det være kommunen der prioriterer en løsning i
forhold til sikring af vejen til sportspladsen.


En langt bedre og permanent løsning af de trafikale forhold på Englerupvej (og i Høm by) vil
være en "forlægning" af vejen fra syd for sportspladsen (ud for nr. 30) og hen til Næstvedvej
syd for Høm. Der er tale om et vejforløb på ca. 400 meter – se skitse.

Forslag til forlægning af Englerupvej syd om boligudbygningsområde 6B6
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Dette vil give mulighed for en ensretning af trafikken fra den nuværende udmunding i
Næstvedvej og til sportspladsen, hvorved man undgår de farlige venstresving fra og ud på
Næstvedvej, som i dag foretages lige før en bakketop. Samtidigt bliver der plads til at
etablere fortov/cykelsti langs den gamle del af Englerupvej, og mulighed for ekstra
parkeringspladser ved kirken - en mulighed som forsvandt da det gamle kommunehus ved
kirken blev frasolgt til privat side. Samlet vil denne løsning skabe en langt bedre og
trafiksikker vej med gode oversigtsforhold, og samtidigt vil det forskønne området omkring
kirken og gadekæret i Høm.
Et lignende vejforløb er i øvrigt foreslået af Ringsted Kommune i Kommuneplan 2009-2020,
hvor der angives en idéskitse til boligområde i Høm, efter at kommunen i 2007 erhvervede et
større landbrugsareal omkring Høm med henblik på boligudbygning. Den nye del af
Englerupvej ville således samtidigt være en oplagt "fødevej" til et nyt, afgrænset boligområde
op mod den sydlige del af Høm (rammeområde 6B6), som i forvejen er udlagt til boligbyggeri.

Høm – ideskitse til boligområde på 6B6
Da Englerupvej er en kommunal vej er det kommunen som skal sørge for planlægning af det nye
vejforløb til Englerupvej.
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Sportspladsen
 Parkeringsforholdene ved sportspladsen er ikke med tilstrækkelig kapacitet. Det er derfor et
stort ønske for VHG, at kommunen overdrager VHG den resterende del af det område (DL5),
der ifølge kommuneplanen er udlagt til sportsanlæg i Høm, der grænser op til det
eksisterende anlæg, så der på en del af området kan etableres parkeringspladser.

I den forbindelse bør det overvejes om kommunen eller VHG, af hensyn til en fremtidig
udvidelse af sportspladsen (etablering af en multihal), skal sikre sig forkøbsret til den
ejendom der ligger som nabo til klubhuset. Det er ejendommen der ligger til højre for
klubhuset.

Udvidelse af sportspladsen
så der på en del af området kan etableres flere parkeringspladser
Da sportspladsen ikke er et kommunalt anlæg skal problemet løses af VHG i samarbejde
med kommunen.
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Skovrejsning
 I forbindelse med forslag til steder hvor der kan udlægges arealer til skovrejsning i Ringsted
Kommune, har der været et forslag til drøftelse om skovrejsning på det af kommunen ejet
jord ved Høm. Forslaget fremkom bl.a. fra kommunen i forbindelse med etablering af
fredskov til erstatning for nedlagte skovområder ved etableringen af den nye jernbane
mellem Ringsted og København, men nød desværre ikke politisk fremme da beslutningen
herom blev taget. Beboerne i Høm ser meget gerne, at det nyder fremme, da der derved kan
etableres, ikke kun en skov i forhold til Høm, men også en bynær skov i forhold til Ringsted
Syd. En skovrejsning vil også være en fordel (salgsargument) i forhold område 6B6 der i
kommuneplanen er udlagt til boligområde.

Skovrejsning på en del af den kommunale jord i Høm
Det må være en kommunal opgave, da det er kommunen der ejer jorden.
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Stisystem
 Etablering af et stisystem fra Høm/sportspladsen til det eksisterende stisystem ved Ringsted
Å.

Forslag til stiforbindelse fra stisystemet ved Ringsted Å til sportspladsen i Høm
Under udarbejdelsen af Helhedsplanen for Vetterslev-Høm er der fremkommet ønske om etablering
af et stisystem mellem Høm og Vetterslev ved hjælp af de gamle stier, der førhen har været benyttet
som poststier, skolestier, eller almindelige gå-stier. Der arbejdes pt. på en gennemgang af hvilke af
de gamle stier og gærde der i dag er tilgængelige, og hvordan de kan kædes sammen til en
sammenhængende rute. Når arbejdet er tilendebragt, i løbet af året, udarbejdes der en plan, så der
foreligger en oversigt over ruten.
Beboerne i Høm arbejder på sagen i samarbejde med lodsejerne.
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Vetterslev
Stisystem
 Det nuværende stisystem skal udvides på en sådan måde, at stisystemet forlænges ud til
Sørupskovens (Råen) stisystem. I første omgang skal stiudvidelsen være en
trampesti/vandresti der fremstår som et trådt spor i landskabet langs de levende hegn og
tæt på Susåen. Etableringen forudsætter at der indgås aftale med lodsejer om betingelser for
færdsel på trampestien. Af hensyn til farbarheden vil der være behov for at slå græsset to til
tre gange i sommerperioden. Der skal opsættes info-tavler og en afmærkning af stien, der
skal være med til at sikre, at færdslen foregår på stien, og der ikke trædes nye uønskede
spor. At færdes på trampestier kan give en intens oplevelse af at være i et med naturen – at
færdes i naturen på dennes vilkår. Se i øvrigt Plan for rekreative stier 2013 udarbejdet af
Ringsted Kommune, hvor forløbet også fremgår af kortmaterialet.

Forslag til forløb af trampesti fra Vetterslev til Sørupskoven. Den røde linje er det eksisterende
stisystem ved Vetterslev. Den grønne linje er et forslag til et forløb.
Stisystemet skal etableres i et samarbejde
mellem Vetterslev-Høm Borgerforening,
Ringsted Kommune og de berørte lodsejere.

Eks. på info-tavle og afmærkning
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2. etape på en udvidelse af stisystemet i Vetterslev er en trampesti/vandresti fra Vetterslev
Brohul til den foreslåede forlængelse af Ringsted Oplevelsessti, der hvor Ringsted Å løber ud i
Susåen. Derved bliver det muligt, når Ringsted Oplevelsessti er fuldt udbygget, at gå fra
Humleore Skov, tæt forbi Vigersted, videre til Haraldsted Sø, forbi Haraldsted og fra
dæmningen ved Haraldsted sø via Torpet Mose til Høm Mølle, og fra Høm Mølle langs
Ringsted Å ned mod Vrangstrup. Ved et samarbejde med Næstved Kommune vil det være
muligt at føre stisystemerne sammen der hvor Ringsted Å løber ud i Susåen.

Den røde streg fra Høm Møllevej til Vrangstrup langs Ringsted Å er forlængelsen af Ringsted
Oplevelsessti.
Den grønne streg fra Vrangstrup til Vetterslev Brohul langs Susåen er 2. etape af en udvidelse af
stisystemet i Vetterslev.
Den lilla streg fra Vetterslev til Sørupskoven langs Susåen er 1. etape af en udvidelse af stisystemet i
Vetterslev.
De røde streger ved Vetterslev langs Susåen er det nuværende stisystem i Vetterslev.
2. etape af stisystemet skal etableres i et samarbejde mellem Vetterslev-Høm Borgerforening,
Ringsted Kommune og de berørte lodsejere.

36
Helhedsplan for Vetterslev-Høm

Vetterslev-Høm
Boliger
 For at modvirke den generelle tildens til et faldende antal indbyggere i Vetterslev-Høm, og
dermed sikre en fremtid for Ringsted Lilleskole og VHG, er det nødvendigt, at der forsat
foretages en udbygning af boligområderne i Vetterslev-Høm. Ud over de tre grunde der er i
Høm i henhold til Lokalplan 238 – Boliger ved Høm Byvej, skal Byrådet aktivt gå ind i en
byggemodning af de områder i Høm og Vetterslev hvor der er udarbejdet lokalplaner.
Henholdsvis Lokalplan 203 – Boliger i Høm og Lokalplan 233 – Boliger ved Susåen i Vetterslev.
Disse to lokalplaner vil betyde, at området tilføres ca. 85 boliger, og vurderes af beboerne i
Høm og Vetterslev som værende helt essentiel for den fortsatte udvikling af lokalområdet.
Med nærheden til Ringsted Station, Campusskolen, Gymnasium og
uddannelsesinstitutionerne i øvrigt vurderes især den store udstykning i Høm at være
særdeles attraktiv for tilflyttere, herunder ikke mindst for børnefamilier.
Vetterslev-Høm Borgerforening undre sig over, at de tre grunde i henhold til lokalplan 238
– Boliger ved Høm Byvej – ikke er på kommunens liste over byggegrunde til salg, da de tre
grunde ligger i et område der er byggemodnet, hvorfor der kun mangler indførsel af
stikledninger.

Lokalplan 233 – Boliger ved Susåen i Vetterslev

Lokalplan 203 – Boliger i Høm

Lokalplan 238 – Boliger ved Høm Byvej
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Boliger – nye lokalplaner i Høm
 Områdets beboere har et stort ønske om, at kommunen igangsætter konkret planlægning af
lokalplaner for 2 nye boligbebyggelser i henholdsvis område 6B5 og 6B6, som begge er ejet af
kommunen.

I område 6B5 ønskes lokalplanlagt for et boligområde med tæt/lav bebyggelse. Arealet ligger
mellem Høm by og det område, som er reserveret til en udvidelse af VHG's Idrætsanlæg,
herunder bl.a. til de manglende parkeringspladser. Bebyggelsen vil ligge særdeles attraktivt
og naturskønt med niveau-fald til alle sider.
I område 6B6 ønskes det ligeledes, at der snarligt udfærdiges en lokalplan for udnyttelse af
området til boligformål. Flere af beboerne på Englerupvej, som er naboer til dette nye
område, har tidligere været i kontakt med kommunen. Dette skyldes, at deres grunde er
meget smalle, hvorfor de har et ønske om, at deres grunde kan udvides, så de bliver mere
anvendelige/attraktive.
Ved salg af de nyere række-/dobbelthuse på Ditlevshøjudstykningen (område 6B3) har det
vist sig, at disse er så eftertragtede, at de bliver solgt inden for få måneder. De 2 ovennævnte
områder vurderes derfor som salgsbare, især som tæt/lav bebyggelser med klynger af række/dobbelthuse – gerne ældrevenlige - i en kombination med parcelhusbebyggelse.
De nye lokalplaner for område 6B5 og 6B6 skal igangsættes af kommunen, gerne i samarbejde med
Vetterslev-Høm Borgerforening og naboerne til område 6B6.
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Trafikale forhold - Omfartsvej
 Gennem mere end 40 år har der været foretaget arealreservationer til en omfartsvej til
aflastning af Næstvedvejen. De seneste trafikmålinger viser, at der kører ca. 9500 biler
gennem Høm og Vetterslev i døgnet, store dele af den trafik er store lastbiler. Den store
trafikmængde bevirker, at de boliger der ligger i nærheden af/langs Næstvedvejen er udsat
for en stor støjbelastning, en støjbelastning der kun kan reduceres ved etablering af en
omfartsvej.
Beboerne i Høm og Vetterslev har derfor et stort ønske, at omfartsvejen bliver etableret
hurtigst mulig. Etablering af en omfartsvej fra Østre Ringvej til Næstvedvej i Næstved
Kommune vil ikke kun aflaste Ringsted Syd, Ringsted mark, Høm og Vetterslev, idet trafikken
fra Holbækvej kan føres uden om Ringsted by via motorvejen fra afkørsel 36 til afkørsel 35.
40 år er lang tid, og der var vel ingen der i 1960-erne kunne forudsige hvordan udbygningen
af Ringsted, Høm og Vetterslev ville foregå. Resultatet er, at forudsætningen for
arealreservationerne er markant ændret i dag, hvorfor linjeføringen af omfartsvejen skal
ændres så den følger gasledningen. Dermed kan der foregå en forsat udbygning af
boligområdet på Ditlevshøj, der jf. lokalplan 203 er blevet begrænset p.g.a. de
arealreservationer der blev foretaget for mere end 40 år siden.

Den røde linje viser omfartsvejen fra Østre Ringvej til kommunegrænsen mellem Ringsted og
Næstved Kommune. Linjeføringen skal dog ændres så den følger gasledningen, den sorte
stiplede linje, af hensyn til en forsat boligudbygning i Høm og Vetterslev.
Det er en kommunal opgave i samarbejde med Næstved Kommune, da der er tale om en
Statsvej.
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Trafikale forhold – Ringsted Lilleskole
Et ønske fra beboerne i Vetterslev og Høm har i mange år været en forbedring af de trafikale forhold
ved Ringsted Lilleskole (Vetterslev-Høm skole). De seneste trafikmålinger viser, at der kører ca. 9500
biler gennem Høm og Vetterslev i døgnet, store dele af den trafik er store lastbiler. Som en
konsekvens af folkeskolereformen betyder det, at eleverne skal krydse Næstvedvejen netop på de
tidspunkter – morgen og eftermiddag – hvor der er mange biler på vej til og fra arbejde.


Ved Ringsted Lilleskole skal der etableres en fodgængerovergang a.h.t. til de mange elever
der benyttet offentlig transport, og dermed har skal krydse Næstvedvejen. Der vil især i
vinterhalvåret være behov for en oplysning af vejbanen/fodgængerovergangen, og der
kunne, ud over skiltning, også etableres et gult blink eller trafik lysregulering der styres i
forhold skolens behov.
Af uforklarlige grunde er overgangen aldrig blevet ført ud i livet, selvom Vetterslev-Høm
Borgerforening og skolen har rykket flere gange efter der blev foretaget etableret en
venstresvingsbanen på Næstvedvej til skolen. Der mangler en op-maling af fodgængerfeltet
på vejbanen samt opsætning af skilte og gult blink/trafiklysregulering. Der er etableret
helleanlæg på Næstvedvejen.

Her mangler en afmærket fodgængerovergang på Næstvedvej ved Ringsted Lilleskole

En kommunal opgave i samarbejde med Ringsted Lilleskole, da der er tale om en Statsvej.
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