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Indledning – lidt om Kirke Saaby 
 
 
Kære Kommunalbestyrelse. 

 

Tak for et godt og læsevenligt strategioplæg. Vi i Kirke Saaby Bylaugsbestyrelse værdsætter 

ethvert seriøst tiltag til at udvikle og fremtidssikre vores kommune, herunder de mindre 

landsbysamfund, som vi mener udgør en vigtig kerne i Lejres historie, kultur og identitet. 

Kirke Saaby er tilfældigvis placeret geografisk lige i midten af Lejre, og har på den måde en 

særlig placering i forhold til infrastruktur, pendling, bosættelse og naturadgang.  

 

I de seneste 10-15 år har landsbyen Kirke Saaby og de tilhørende bydele – Fuglevang og 

Christiansminde – oplevet en stærk tilstrømning af nytilflyttere, ofte de såkaldte 

”ressourcestærke” familier fra Københavnsområdet, der har tilvalgt Lejre og Kirke Saaby som 

et godt sted at bosætte sig og lade børnene vokse op.  

 

Her har især Kirke Saaby Skole, men også dagligvarebutikker, børneinstitutioner og offentlig 

transport, sammen med naturskønne omgivelser (og rimelige huspriser) utvivlsomt spillet en 

væsentlig rolle for, at valget er faldet på vores plet på landkortet. 

 

Vores landsby er, som sikkert de fleste landsbyer i Lejre, et sårbart miljø med en skrøbelig 

balance mellem det historiske, ”hyggelige” landsbymiljø med gadekær og byfester og moderne 

nødvendigheder som ordentlig infrastruktur, miljøpolitik og lokalplanlægning. 

 

I bylauget har vi  derfor forsøgt at være proaktive og konstruktive i forbindelse med 
lokalplanlægning, belysningspolitik, transportplaner og andre kommunale og nationale 
initiativer. Vi er meget påpasselige med at bevare landsbyen som et attraktivt og til dels 
autentisk miljø, der har mange specielle kvaliteter, set i forhold til de tre (relativt) store byer, 
Lejre, Hvalsø og Hyllinge. Vi har rigtigt meget at byde på for dem, der prioriterer natur, 
sammenhold, aktiviteter og ikke mindst et roligt og trygt sted at bo. Det nuværende forslag til 
Lejrestrategi rummer meget af dette, og Kirke Saaby Bylaug ønsker at Kirke Saaby indgår som 
et test og demonstrationssted for mange af disse ideer.   
 
28. februar 2012 
 
p.v.a. Kirke Saaby Bylaug 
 
 

 
 
Mikkel Bruun. Oldermand 
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Struktur 
 
Vi har valgt at kommentere strategien kronologisk i forhold til opbygningen; 
 
1) Berigende fællesskaber – sundt samfund 
2) Hovedstadens økologiske forhave – sundt miljø 
3) Vi sår – derfor høster vi  - sund økonomi. 
 
Derpå følger 4) kommentarer til processen og hvad vi gør nu, og til slut 5) sammenfatning, 
hvor vi sammenfatter og giver en række bud på konkrete tiltag i – og omkring Kirke Saaby, 
der kan understøtte strategien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Børnefamilier trives i Kirke Saaby - året rundt. 
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1) Berigende fællesskaber – sundt samfund 
 
 
Et sundt samfund fordrer muligheder for at leve sundt og aktivt. Det gælder både det, vi spiser 
– økologisk frugt i institutionerne er oplagt – og hvordan og hvor vi bevæger os. 
 
Kirke Saaby har en stolt tradition for idrætsliv. Vi har en stor sportshal og gode sportsarealer 
tæt ved byen. Men vi mangler adgang til den grønne (økologiske) natur, som ligger rundt om 
byen, herunder bedre adgang til vores skovområder, der blandt andet er spærret af 
benzindepotet syd for byen – en tikkende miljøbombe, der bør nedlægges hurtigst muligt. 
 
I flere omgange har Bylauget forsøgt at få engageret lokale grundejere og nationale foreninger 
og fonde i bedre naturadgang, men vi har manglet kommunens erfaring, arbejdskraft og 
medspil. Dette samarbejde håber vi med den nye strategi, at få etableret. 
 
Bylauget ønsker sammen med kommunen at etablere et rekreativt areal på østsiden af Kirke 
Saaby, som på sigt kan indgå i en grøn rekreativ ring omkring byen. Der etableres evt. skov 
(evt. delvist i energipil) og med mulighed for at dyrke og fremme forskellige former for 
sundheds- og fritidsaktiviteter. Det vil være oplagt at søge Friluftsrådet eller 
Sjællandsprogrammet under Region Sjælland om midler til medfinansiering. På det mest 
bynære areal etableres mulighed for udstilling af forskellige kunstværker. Arealernes 
udvikling forudsætter accept fra ejere, men også her vil det være fint med kommunens 
opbakning og medvirkning. På det mest bynære areal etableres mulighed for udstilling af 
forskellige kunstværker. Arealernes udvikling forudsætter accept fra ejere. 
 
Der er tanker om etablering af en integreret institution i Kirke Saaby, og placeringen af 
denne bør indtænkes i sammenhæng med den foreslåede trafiksanering af Omøvej, 
samt etablering af rekreativt område øst for byen og et eventuelt nyt boligområde øst for 
Fuglevang. 
 

Det bliver en kæmpe udfordring at sikre at flest mulige får en kompetencegivende 
uddannelse. Derfor skal der satses på uddannelse. Det er fint at skrive at alle kommunens 
skoler skal være blandt de allerbedste – men til hvad? Skal vi  fortsat fokusere på test frem for 
læring? 
 
Eleverne skal opleve at blive udfordret, udviklet og få nye perspektiver på livet. De skal 
dygtiggøres fagligt og opøve sikkerhed i sociale kompetencer og adfærd. De skal have mod på 
at lære gennem livet og have mulighed for at lære på en måde der passer med deres 
individuelle læringsstrategier. Der skal være et tæt samarbejde mellem skole og forældre. 
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2) Hovedstadens økologiske forhave – sundt miljø 
 
Initiativet med øko-fødevarer dyrket i Lejre Kommune til en billig penge er rigtig god idé. Men 
bæredygtigheden forsvinder, når man skal køre i bil til Ravnshøjgaard ml. Lejre og Kornerup 
for at hente disse grøntsager. Tilsvarende er det fornuftigt at lave udsalget i et samarbejde 
med eksisterende handlende sådan at de udvikles og fortsat fungerer. Kirke Saaby Bylaug 
ønsker sammen med kommunen og evt. de lokale handlende i Kirke Saaby, at undersøge og 
afprøve udsalg af varer fra LØFF (Lejres Økologiske Fødevare Fællesskab). Det forekommer 
oplagt at maden i kommunens institutioner og skoler er økologisk og gerne fra lokale 
producenter. 
  
Tilsvarende er det en overvejelse værd for kommunen at anvende økologiske byggematerialer 
i kommunalt byggeri om der kan etableres særlige midler til afprøvning og medfinansiering af 
økologiske byggematerialer ved istandsættelse af bevaringsværdige bygninger i landsbyerne. 
 
I Kirke Saaby vil vi gerne lave et fælles indkøb af grøntsager som støtter op om det nye 
økologiske projekt i Lejre. 
 
Munkegården i Kirke Saaby kan blive en lokal udgave af ”Munksøgård” og være centrum for 
bæredygtig udvikling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Kirke Saaby bidrager gerne til økologisk tænkning og handling i fremtidens Lejre. 
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3) Vi sår – derfor høster vi  - sund økonomi. 
 
Med den nuværende økonomiske status, er situationen for borgere og virksomheder i Lejre 
Kommune, som mange andre områder i landet, ændret. Kommunalbestyrelsen ønsker 
at kommunen er foregangssted for økologi, sundhed, energi og fællesskaber. Dette kan Kirke 
Saaby Bylaug støtte. 
 
For en by som Kirke Saaby giver det særlige udfordringer fx ift. fastholdelse af pendlere og 
borgere. Udfordringer som den offentlige trafikbetjening ikke fremmer ift Kirke Saaby. Der 
er allerede udfordringer ift. nogle gamle huse i Kirke Saaby. Huse som er med til at give byen 
dens landsbykarakter, men som tilsyneladende er svært sælgelige i øjeblikket. Kirke Saaby 
Bylaug ønsker generelt at byen kan være teststed for en realisering af kommunalbestyrelsens 
visioner. Vi foreslår yderligere en afprøvning en fælles "offentlig-privat" form til at overtage, 
udvikle, benytte og evt. videresælge disse ældre bygninger i landsbyen.  
 
Med en istandsættelse vil landsbyens præg kunne bevares og udbygges på en attraktiv måde, 
og der er dermed mulighed for at tiltrække yderligere skatteborgere når tiderne igen vender. 
Istandsættelse forventes gjort med fortrinsvis frivillig arbejdskraft og gennem fonde. 
Renoveringen kan evt. også ske med inddragelse af skolens elever, så de introduceres til 
forskellige håndværk – eller sløjd/håndarbejde/natur&teknik i virkeligheden.  
 
Anvendelsen af bygningerne kan indtil de igen bliver mulige at sælge, være til forskellige 
former for aktiviteter, fx lokalt minisundhedscenter, midlertidigt udleje til lærere på 
skolen, udlån til kunstnere eller andre i en periode eller midlertidigt udlån for personer som 
ønsker at etablere egen virksomhed i området. 
  
Kirke Saaby bylaug ønsker at medvirke til afprøvning af nye metoder i landsbyerne og til at 
udvikle de nuværende udfordringer i landsbyerne til fremtidige erhvervsmuligheder. Som et 
eksempel på dette kunne vores gadebelysning tændes med SMS eller smartphone. På den 
måde kunne gadebelysningen evt. slukke tidligere nogle steder, men til gengæld kunne man 
SMS’e at man nu gerne ville have tændt belysningen fra hvor man bliver sat af og til hjemmet. 
 
Der er flere steder i Kirke Saaby ingen fortove, samtidig med at der kører de meget store 
lastbiler som ikke kan komme under viadukten i Kirke Hvalsø. De store/tunge lastbiler kører 
alle ad strækningen Fynsvej-Omøvej og modsat. Der er pt. 40 km/t på dele af Fynsvej, lige som 
der er fortov på Fynsvej. På Omøvej er der imidlertid hverken fortov, eller reduceret 
hastighed. Der ønskes en løsning således at gennemgående trafik afledes fra vejene omkring 
skole mv. Der indføres skiltning med max. 40 km/t på de resterende dele af Fynsvej. 
 
Forslag til trafikplan anno 2002 står stadig ved magt! 
 
God kollektiv trafik kan med fordel kombineres med fælles kørsels ordninger. Der må 
efterhånden være apps eller programmer der kan koordinere fleksible løsninger, som kan 
understøtte at vi tager nogle med når vi alligevel kører i biler. 
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4) kommentarer til processen – hvad gør vi nu? 
 
Ideen er god med at lave et fremtidsscenarie for hvordan Lejre ser ud i 2030, og det kan 
faktisk være en god øvelse. Ifølge fremtidsforskere kommer udviklingen til at accelerere 
således at det der tidligere tog 10 år måske sker på 2 år. Tænk hvad der er sket de sidste 18 år 
– altså tilbage til 1996, men hvis udviklingen bare kommer til at gå 2 gange så hurtigt skal vi 
måske forestille os en udvikling som fra 1978 eller måske endnu længere tilbage. 
 
Danmark er presset og der stilles spørgsmål ved hvad vi skal leve af fremover. Vi har nogle 
førerpositioner indenfor alternativ energi, små scala produktion og velfærdsteknologi, som vi 
i høj grad kan være et levende laboratorium for. 
 
Det grundlæggende spørgsmål for mig, er hvorfor jeg skal blive boende i Lejre, og hvorfor skal 
andre vælge at flytte til Lejre. 
 
For Kirke Saaby Bylaug er svaret, at vi kan – og skal - tilbyde noget særligt, noget som ikke 
nødvendigvis findes som en samlet pakke i de fleste andre omegnskommuner; landsbyliv, 
natur, tryghed, bæredygtighed. 
 
Hvad med at lave et drivhus for ildsjæle – en årlig inspirerende dag hvor der kan udveksles 
erfaringer – specielt de gode - og gives mulighed for støtte til særlige initiativer. 
 
Der vil være forskellige løsninger for de enkelte byer, men vi mener, at det vil skabe værdi at 
samle bylaug, sportsforeninger, skole- og institutionsfolk, kirke og meningshedsråd, og andre 
lokale netværk og få etableret en fælles vision og kortlægning af resurser og prioriterede 
ønsker til kommunen. Planerne kan revideres efter 5 år med årlige afrapporteringer til en 
fælles koordinator. 
 
Konkret vil bylauget – som også nævnt i vores visionspapir fra 2010 foreslå at der nedsættes 
tværgående arbejdsgrupper der ser på følgende områder: 
 
- Handel og erhverv, herunder koordinering af ”stalddørssalg”, (øko)turisme og 
 
hjemmearbejde 
 
- Infrastruktur, herunder offentlig transport, trafiksikkerhed/støj. 
 
- Servicetilbud, herunder skole, børnepasning, idræt, kultur. 
 
- Naturadgang, herunder stisystemer og adgang til mark og skov. 
 
- Lokalplanlægning, herunder boligformer, bevaring af landsbypræg og natur. 
 
- Foreningsliv og aktiviteter, herunder networking og tværgående samarbejde. 
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Kirke Saaby kirke. Et vartegn og en vigtig samarbejdspartner 
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5) Sammenfatning 
 
Sammenfattende for Kirke Saaby Bylaugs kommentarer til Lejrestrategien, kan man 
fremhæve følgende temaer, som ligger os meget på sinde og som vi gerne ser indarbejdet i 
fremtidens praktiske og politiske planlægning: 
 

Levende landsbyer 

Lejres landsbyer er en salgsvare, på linie med Lejres natur, kultur og borgerservices. Kirke 
Saaby og andre landsbyer er attraktive bosættelsessteder for ressourcestærke tilflyttere og 
Lejres landsbyer skal derfor holdes i live hvad angår topscorerne på tilflytternes checkliste: 
skoler, institutioner, handel og service. Når det nye dobbeltspor er gennemført vil det være 
muligt at komme til Hovedbanen på ½ time, samtidigt med at der sikres en større regularitet. 
Det er billigt at bo og bygge, vi har smuk natur og frisk luft, mange lokale foreninger og 
kulturtilbud. 
 
Vi har med andre ord rammerne for at skabe det eftertragtede ”gode liv på landet”. 
 
Derfor skal der  fortsat være en ordentlig infrastruktur, trygge skoleveje, dagligvarebutikker 
og anden lokal handel, der kan tiltrække og fastholde nye og bosiddende børnefamilier. Også 
tilbud til større børn og unge skal fastholdes og udbygges. Uden aktive og levende landsbyer, 
sander Lejre til og bliver næste bid af Udkantsdanmark. Lejres ”bysamfund” kan overhovedet 
ikke konkurrere med f.eks. Roskilde og København og fremtiden ligger i den ro og tryghed, 
kombineret med lys og luft, som Lejres landsbyer, herunder Kirke Saaby er prototyper på. 
 
Der henvises til Sjællandsprojektet, og argumenteres for at boligvæksten koncentreres om de 
byer, der har de bedste transportmuligheder i forhold til pendlerne.  Det er vigtigt at være 
opmærksom på at motorvejen er en anden vigtig transportkorridor, og at den omtalte rapport 
umiddelbart er baseret på en ret snæver beregning af konsekvenser. 
 
Vi vil godt advare mod en for ensidig fokusering på de 2 stationsbyer – fordi det vil have nogle 
ganske alvorlige følger for de øvrige bysamfund. Hvis vi skal sikre at der fortsat er grundlag 
for de mindre tilbageværende skoler, for et mere decentralt serviceudbud og generelt en mere 
harmonisk udvikling af kommunen, skal der derfor også sikres mulighed for en mere moderat 
udvikling af disse byområder.  
 
Det må være muligt at benchmarke med andre kommuner, f.eks. om det særlige koncept som 
Esbjerg Kommune har lavet med en egentlig særlig gennemgang af hver enkelt landsby, for at 
sikre byerne en selvstændig profil og kortlægning af resurser og udviklingspotentialer. I 
Kisserup har de lavet indkøbsfællesskab, deling af film etc. Lyndby har lavet et fantastisk flot 
projekt for anvendelse af tidl. Rådhus. Kommunen skal meget gerne bakke op om disse 
initiativer og gerne ansætte eller udpege en ankerperson, som kan igangsætte processer i de 
enkelte landsbyer. 
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Naturen som kultur 

Kirke Saaby og andre større boligområder i Lejre skal som udgangspunkt have optimal 
adgang til naturen omkring os. Dagene, hvor lodsejere skal kunne afvise offentlighedens 
rimelig ønske om at kunne bevæge sig frit i landskabet, må snart være talte. Med sine store 
skove og karakteristiske marklandskaber, foruden fjordstrækninger, overdrev og kuperede 
områder, har Lejre Kommune en enestående mulighed for at blive den mest foretrukne 
Københavnske omegnskommune for naturoplevelser. Tankerne om naturparker, økologiske 
partnerskaber og folkesundhed er meget rigtige, men vigtigst må være den lokale 
bæredygtighed, hvor beboerne og dermed de ambassadører for det gode landliv, som 
kommunen må have bag sig, får givet alle relevante muligheder for at komme tæt på naturen. 
Det gælder selvsagt adgangen til den omgivende natur, i form af stier og skiltning, men det 
gælder også en bedre mulighed for at indgå i dialog og måske egentlige samarbejder med 
landmændene.  
 

Trafiksikkerhed, tryghed, nærhed 

Alle, der har børn, kender til frygten for trafikuheld. Det er et stensikkert salgsparameter for 
ejendomsmægleren, hvis der er sikre skoleveje i nærmområdet. 
 
Kirke Saaby Bylaugsbestyrelse har i mange år kæmpet for bedre vilkår for byens bløde 
trafikanter. For nyligt har Lejre Kommune truffet den beslutning at indføre 40km/t på en 
delstrækning i landsbyen (omkring skolen). Dette ønsker vi ændret til at gælde HELE 
landsbyen, da vi har en omfartsvej og mange ældre og skolebørn, som færdes i hele landsbyen. 
 

Tryghed i form af en mangfoldighed af alders- og erhvervsgrupper bør prioriteres højt. Det 
skal være attraktivt at være hjemmearbejdende (dagpleje, selvstændig) og ideelt handels- 
eller erhvervsdrivende i byen. Nærhed betyder også, at man kender og passer på hinanden.  
 

 
Manglende fortorv på Omøvej. 
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Økologi & bæredygtighed. 

Økologi er et godt og anvendeligt begreb til at beskrive regelbaseret adfærd, som f.eks. 
begrænset udledning af pesticider, foder uden GMO, usprøjtede afgrøder osv.  Og Lejre 
Kommune har barslet med mange gode initiativer, som kan bindes op på økologi.  
 
Men konkret savner vi at Lejre tager skridtet videre, og ikke bare taler om økologi, men om 
bæredygtighed. Bæredygtighed giver en helt anden styrke, og vil give en række positive 
sidegevinster. 
 
De udfordringer som vi kender nu inden for bæredygtighedsområdet er: 
 
Klimaændringer. Ifølge det nye kort vil der allerede i 2050 ske en stigning af vandstanden på 
mellem 1 og 2 meter i det meste af kystlinien. 
 
Mange af de eksisterende boliger er ineffektive og vil være alt for dyre at varme op og sikre 
mod kraftige storme og kraftige regnskyl – et mere ekstremt vejr. 
 
Allerede nu kan vi konstatere en faldende børnetal samtidigt med at antallet af erhvervsaktive 
og dermed skatteydere er faldende. Til gengæld er antallet af ældre stigende. Økologi og 
bæredygtighed kunne være nøgleord, der vil tiltrække ressourcestærke tilflyttere, herunder 
især børnefamilier. 
 
Der er områder, hvor husene står meget længe til salg, og der er behov for at sikre 
bæredygtige lokalmiljøer, med relevante lokale servicetilbud. 
 
For os er bæredygtighed et udtryk for at vi ikke belaster naturen – så vi skal turde tage 
skridtet fra økologi til bæredygtighed i vores byggeri, levemåde og produktion.  
 
De gamle huse i bymidten skal reddes fra ødelæggelse. Det gælder ift. Lokalplan, og det 
gælder ift. Huse, der står tomme hen. Bylauget tilbyder at yde en indsats for at redde husene, 
idet de er en vigtig del af landsbymiljøet og afgørende for at tiltrække de rette mennesker til 
byen.  
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Henvisninger 
 
Input til belysningspolitik: kan fremsendes som PDF   
 
Levende Landsby http://www.kirke-saaby.dk/Bylaug/Sager/svarLejreKommune2010.pdf  
 
Trafikplan 2002 http://www.kirke-saaby.dk/Bylaug/Sager/trafikplan_2002.htm  
 
Kirke Saabys hjemmeside: www.kirke-saaby.dk 
 
Midt i lejre hjemmesiden: www.midtilejre.dk  
 
Landsbyplan for Vester Nebel - et idekatalog udgivet af Esbjerg Kommune: 
 
http://www.esbjergkommune.dk/Files/Filer/Borger/Natur,%20park,%20vandl%C3%B8b/G
r%C3%B8n%20planl%C3%A6gning/Landsbyplaner/Landsbyplan_VesterNebel_WEB.pdf   
 
Manual for Blomstrende landsby - det grundlæggende niveau version 3,0:  
 
http://blomstrendelandsby.dk/wp-content/uploads/Manual-1-V30.pdf  
 
Manual for Blomstrende landsby  det planlæggende niveau version 2,0:  
 
http://www.vesternebel.dk/fileadmin/Sogneforening/Filer/Manual-2-V20.pdf  
 


