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En flot byport? Vi ville gerne have en meget flottere, men nu er der sat lidt blomster. - Se side 18.

Åbningstider i Borgerservice
Borgerservicecentret på rådhuset i Sorø har åbent 
for både personlige og telefoniske henvendelser:
Mandag-onsdag kl. 10.00-15.30
Torsdag kl. 10.00-18.00
Fredag kl. 10.00-13.00
Borgerservicefilialen i Stenlille har åbent 
tirsdag 12.00-15.30.
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v/Susanne Richardt
Enghavevej 10A · 4295 Stenlille
Åbent: ma-fr 9-17.30 · lø 9-13

Tlf. 57 80 40 50
Kreativ blomsterbinding til enhver lejlighed...

www.stenlilleblomster.dk

Oldermand Henning Højte Hansen

Older-
mands-
ævl

Kontingentbetaling til bylauget
Vores økonomimester Vinni oplyser, at du er 
meget velkommen til at overføre medlems-
kontingentet på kr. 100,- via netbank. 
Bylaugets bankkonto har reg. 3512 og 
kto. 3516 135 727. 
Husk at skrive navn og adresse, så vi kan se, 
hvor pengene kommer fra!!!

Så er foråret på vej! Det er en spådom, der holder 
stik. Allerede nu kan vi opleve en solskinsmor-
gen, hvor rådyr og fasaner og øvrigt vildt kom-
mer frem af deres skjulesteder. Når man så ser 
tilbage på den mørke tid, falder tankerne uvilkår-
ligt på ytringsfriheden, som jeg bruger nu og her. 
Jeg ville ønske, at flere af Budbringers læsere ville 
bruge den til indlæg i bladet. Vi behøves ikke 
Muhammed-tegninger i Budbringer, men måske 
er der en trend i verden udenfor Stenmagle som 
leder til, at f.eks. trafikken bliver mere og mere rå 
og voldelig, på trods af, at der i færdselsloven 
utallige gange nævnes, at man skal vise hensyn 
til medtrafikanterne. Jeg kunne ønske, at der i 
loven om ytringsfrihed, var en lignende passus 
om at vise hensyn til andre menneskers værdier, 
når vi bruger vores grundlovssikrede ret. Havde 
den eksisteret og var blevet respekteret, ville der 

ingen krise være opstået.
Heldigvis skal vi i Budbringer ikke konkurrere 
med de andre mediers nyhedsformidling, men vi 
håber, at de få linier vi skriver bliver læst og at 
læserne er opmærksomme, hvis der er ting der 
kunne skrives om eller der er ideer til nye rubrik-
ker f. eks. sælges/ købes eller andre gode ideer.
Jeg vil ikke denne gang nævne de kommende 
arrangementer. Det bliver gjort fint på de følgende 
sider, men se frem til en god tilslutning til vores 
arrangementer igennem forår og sommer. Dette 
er en forudsætning for, at der er i det lange løb 
forbliver nogen, der tager initiativ til, at der skal 
ske noget i et lokalsamfund. Det er altså dig, der 
skal tage ansvar for, at fx et bylaug eksisterer, også 
om et par år. Kom og vær med!

Henning Højte Hansen
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Sorø Maskinudlejning 
Metalvej 29 · 4180 Sorø
Tlf. 57 83 20 71 · Bil 20 76 20 71
www.soroemaskinudlejning.dk  ·  sm@soroemaskinudlejning.dk
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Udlejning:
Minilæsser, minigraver, dozer, dumper,
gravemaskiner, rendegravere, tromler o.m.a.
Udlejes med og uden fører.

Annonce 2007  20/03/07  9:55  Side 1

Kom og oplev dit lokalområde

Affaldsindsamling søndag 13. april 

Den 13. april har bylauget en affaldsindsamling 
af affald på Sorøvej. Indsamlingen er i samar-
bejde med Danmarks Naturfredningsforening. 
Vi samler som regel en trailer fuld af affald, fra 
vi begynder ved forsamlingshuset og stille og 
roligt arbejder os ned til Stenlille og tilbage igen. 
Har du lyst at være med, så mød op kl. 10.00 – 
13.00 ved Fattighuset på Stenmaglevej 5, søndag 
d. 13. april.
Når vi er færdige med indsamlingen af affald, 
byder Stenmagle Bylaug på øl/vand som tak for 
din indsats. 

Cykelturen søndag 18. maj 

Den traditionelle forårscykeltur i Stenmagle er i 
år søndag den 13. maj.
Vi mødes kl. 10.00 ved Fattighuset, Stenmaglevej 
5. Medbring selv madpakke og drikke til frokos-
ten undervejs!
Selv om det er en søndag, håber vi, at der er 
mange, som har lyst til en cykeltur i det forårs-
grønne landskab, med nyudsprungne bøge på 
en tur ud i det blå. 
Turen er på ca. 10 km så alle kan deltage.
Turen afsluttes med kaffe og kage i Fattighuset 
som Bylauget byder på. 
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Ny kropsholdning        med Ida P. Rolf metode

Ved at arbejde med kropsholdningen er det muligt at gøre op med tilbageven-
dende skavanker. Jeg behandler bl.a. folk med: Nakke-/skulderproblemer, 
rygproblemer, iskiassmerter, uro i benene og ben der kramper, di-
skusprolaps og smerter i armene p.g.a. computerarbejde.

Tina Madsen,  Mejerivej 18, Stenmagle, 4296 Nyrup, Tlf.: 57 89 11 99
E-mail: 5xmadsen@mail.dk

Oplevelserne siden sidst

Juletræstænding i Stenmagle 

Traditionen tro havde vi gudstjeneste og jule-
træs tænding første søndag i advent.
Da juletræet var blevet tændt med hjælp fra jule-
manden, var der varme æbleskiver og gløgg i 
konfirmandstuen. 
Det var en rigtig hyggelig eftermiddag i konfir-
mandstuen med lodtrækning om juledekora-
tionerne på bordene.

Bylaugets infoaften i Fattighuset 

Bylauget havde indbudt alle byen borgere til en 
informationsaften om bylaugets arbejde den 22. 
januar.  Det blev en hyggelig aften, hvor der kom 
en del af byens borgere for at se Fattighuset og 
høre om hvad bylaugets arbejde går ud på.
Der var en rigtig flot udstilling med fotos fra 
bylaugets mange aktiviteter gennem årets gang 
lige fra juletræstændingen til vores bod på 
kræmmermarkedet i juli. Derfor har vi i 
bestyrelsen besluttet, at vi vil gentage dette info-
arrangement til august, nærmere bestemt 

søndag d. 31. august fra kl. 11.00-14.00, hvor der 
vil være mulighed for at købe varme pølser samt 
øl og vand. 

Fastelavn 

Fastelavnssøndag var der igen i år børneguds-
tjeneste og efterfølgende tøndeslagning i 
præstegårdshaven. Der var mange børn som del-
tog i både gudstje nesten og den efterfølgende 
tøndeslagning, så mange, at der var to tønder en 
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www.Booknet.dk
v/Annette LemannSalg af

Brugte bøger
annettes@bog.dk

Tlf.: 50 52 60 75

til de store og en til de små. 
De større børn og unge fik hurtigt slået deres 
tønde ned med efterfølgende kåring af både 
katte konge og dronning.
Det gik lidt langsommere for de mindre børn 

som fik hjælp at de større til sidst.
Efter endt kåring af vinderne var der varme 
pølser og chokolade og fastelavnsboller i konfir-
mandstuen, og der var præmier til konger og 
dronninger.

Engkrogen 10

Så er der skudt et nyt slot op. Det er gået over al 
forventning. Alle de håndværkere, der har været 
involveret ,har bare været effektive, dejligt! Vi er 
nået dertil, hvor vi har valgt klinker. De er ved at 
være lagt. Køkken, bad og garderober er der også 
ved at være enighed om. Vi forventer at flytte ind 
senest i påsken. Det er underligt at sidde her og 
tænke tilbage på, hvad vi kom til for et år siden, og 

så kigge på det nu. Det er meget surrealistisk, og 
er en mangeårig drøm, der er blevet til virkelig-
hed for os, dog ikke uden blod, sved og tårer. Vi 
har ikke på noget tidspunkt fortrudt, at vi gav os i 
kast med dette projekt, selv om det til tider har 
været hårdt. Vi glæder os til at kunne slappe lidt 
af og nyde den skønne natur, vi er omgivet af 
herude, men som pigerne siger, så finder I jo nok 
på noget andet . Ja det kan godt være, at de får 
ret, men vi bliver altså i Engkrogen...

Hilsen Hanne og Jesper

Slottet
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Knive og sakse slibes
Kobber og messing pudses

M E T A L S L I B E R I

v/Anders Larsen
Mejerivej 7 · Stenmagle
4296 Nyrup

5780 3180

Alslib-annonce 2007  20/03/07  10:21  Side 1

Stenlillevand

Vi har nu i Stenmagle i flere år fået vand fra 
Stenlille Vandværk, hvor vi for nogle år tilbage 
fik vand fra vandværket i kælderen på Stenmag-
le Skole. Nu er vi endelig også blevet direkte for-
brugere, i stedet for at skulle betale via kommu-
nen, og det blev det heldigvis ikke dyrere af...

På vandværkets hjemmeside kan man følge med 
i vandets kvalitet. Vi har set på en Rentvand-
analyse:

Her kan man bl.a. læse, at pH-værdien er på 7,4 
(skal ligge mellem 7,0 og 8,5), at vandet er farve-
løst, klart, uden lugt og har en normal smag. 
Kimtal v/22 grader er på 5 (må max være 50), 
v/37 grader <2 (må max være 5), at ammonium-
værdien er < 0,01 (må max være 0,05), jern er 
målt til 0,01 (må max være 0,1), mangantallet er < 
0,005 (må max være 0,02), chlorid er 30 (må max 
være 250), nitrat er 1,88 (må max være 50), nitrit 
er < 0,005 (må max være 0,01) og fluorid er 0,44 
og må max være 1,5.
Der er flere tal og de fleste siger ikke alm. men-

nesker noget som helst, men analysens kom-
mentar er, at resultaterne ligger indenfor lovgiv-
ningens grænseværdier, og det er jo ret så be-
tryggende.

Der står endvidere, at vandet har en hårdheds-
grad på ca. 17 grader dh dvs. temmeligt hårdt. 
 
Skalaen ser således ud:
0-4:  meget blødt
4-8:  blødt
8-12:  middelhårdt
12-18:  temmelig hårdt
18-30:  hårdt
over 30:  meget hårdt

Vandværket på Galtebjerg - alle er velkomne på 
værkets område, der er indrettet som en bypark.
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Torvet 27 · 4293 Dianalund 

45 12 18 30 
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Vi læser desværre næsten dagligt om indbrud i 
vores kommune, og af og til er det uhyggeligt 
tæt på – og nogle i vores bylaugsområde har haft 
indbrud. Et af de mest effektive midler til at fore-
bygge den type kriminalitet, er helt gratis, nem-
lig nabohjælp. Det kræver simpelthen kun at 
man får talt med sine naboer…

Hjælp hinanden  – og undgå ind-
brud og meningsløst hærværk

Langt de fleste af os bor side 
om side med andre menne-
sker. Vi mødes over hækken 
eller på trappen. Ofte er for-
holdet mellem naboer så 
godt, at man vander potte-

planterne og tømmer postkassen hos hinanden, 
når den ene er bortrejst. Mange mennesker har 
oplevet, at et opsyn med deres bolig har givet en 
ekstra tryghed. Mange mennesker har også erfa-
ret, at man ved blot en lille ekstra indsats kan 
undgå t vende hjem til en indbrudshærget bolig.

Nabohjælp er en fornuftig 
måde at forebygge ind-
brud og hærværk på.

Det har været en 
succes fra starten

Siden starten i 1987 har 
Nabohjælp været en suc-
ces. Mange indbrud og meningsløst hærværk er 
blevet forebygget. Men endnu flere ærgrelser og 
tab kunne undgås, hvis flere i fællesskab aftalte 
at være opmærksomme på, hvad der sker i deres 
nærmiljø.

Nabohjælp er en fornuftig måde at 
komme kriminalitet i forkøbet på

Nabohjælp handler om at hjælpe hinanden og 
være opmærksom på hinandens boliger. Når 
naboen er bortrejst, sørger man ikke kun for at 
vande potteplanter oghente post, man gør lidt 
mere. Man tænder lys om aftenen, parkerer må-
ske sin bil i naboens indkørsel og fylder lidt af-
fald i affaldssækken. Man kan også slå naboens 
græs eller hænge sit vasketøj til tørre på naboens 
tørresnor. På denne måde kommer huset til at se 

Nabohjælp
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er væk, og det samme er de mange træhuse, som 
arbejderne boede i, samt det store spisested, hvor 
man kunne beværte 200 mennesker ad gangen. I 
1960 startedes en afvanding af en del af mosen, 
hvorved både biologiske og kulturhistoriske 
værdier er i fare for at forsvinde. Området er i 
Landsplandirektivet udpeget som bekyttelses-
område, og store dele af området er fredet.

3 AD MAGLEBJERGVEJ
Der er ikke adgang videre fra toppen af Magle-
bjerg. Man skal ned ad trappen igen til Magle-
svinget, der fortsætter gennem en tidligere grus-
grav. Her udvides stien igen til en egentlig vej. 
Ved Maglebjergvej drejes skarpt til venstre ad 
denne. Til højre er der åbne marker. Området er 
en del af det oprindelige Assentorp sommerhus-
område, hvor grunde skulle udstykkes så store, 
at der på hver ejendom kunne være både brønd 
og septiktank til kloakering. Efterspørgslen efter 
den type grunde var imidlertid så ringe, at pla-
nen blev opgivet. Efter at have passeret en ind-
hegnet granplantning på venstre hånd, drejes 
der til venstre.

4 INDIANERBAKKEN
Stien går nu gennem et gammelt grusgravsom-
råde. Det kaldes i folkemunde Indianerbakken, 

men det er uklart, hvor navnet stammer fra. Sti-
en slutter ved Assentorpvej, hvor der drejes til 
højre.

5 FÅREFOLDEN
Hvor den indhegnede fold på venstre hånd slut-
ter, drejes til venstre op til lågen ind til folden. 
Færdsel gennem folden skal ske stille og roligt, 
da der går får. Det er forbudt at tage hunde med 
ind i folden, men det kan lade sig gøre at gå uden 
om den ved at følge pilene. Der er udgang fra 
folden ad en låge ud til P-pladsen, hvor sporet 
slutter.

BOTANIK
Assentorp/Maglebjerg-området er beliggende på 
grusaflejringer fra istiden. Floraen i området be-
står derfor af tørketålende plantearter, der er i 
stand til at gro under de forhold, der hersker på 
sådanne tørre arealer. Om-
rådet er efter sjællandske 
forhold meget specielt og 
rummer plantearter, der i 
Danmark hyppigst findes i 
Jylland. I og omkring det 
afgræssede overdrev ses 
store mængder af den på 
Sjælland sjældne Liden Fug-

beboet ud, og man frister således ikke tyven. Det 
skaber tryghed og styrker naboforholdet.

Hvad kan du gøre?

Du kan også benytte dig af nabohjælp. Hvad 
enten dine naboer bor ovenpå, ved siden af eller 
nedenunder, kan I også lave en aftale om nabo-
hjælp. Snak med dine naboer; det er en god må-
de at lære hinanden at kende på.
Du kan også arrangere et møde i bylauget eller 
blot samle dine 
naboer og præsen-
tere dem for ideen. 
Det er ikke besvær-
ligt, men en hjælp 
for alle. Spørg evt. politiet om man herfra har 
mulighed for at deltage med gode råd.

Vi hjælper hinanden i dagligdagen

Nabohjælp er ikke kun et spørgsmål om hjælp i 
ferier. Også i dagligdagen kan et godt nabofor-
hold være til stor hjælp. Sørg for, at din nabo 
kender til jeres normale dagligdag – hvornår I 
går på arbejde, hvornår børnene kommer hjem 
fra skole osv. Så vil din nabo være opmærksom, 
hvis der sker noget usædvanligt.

Går en person rundt i nabolaget og ser søgende 
ud, kan du møde ham eller hende med et venligt 
nik. Spørg, om du kan hjælpe med noget. Det 
kan du som regel, og du har gjort en god ger-
ning. Hvis det er en tyv, der orienterer sig lidt på 
forhånd, vil vedkommende nu være klar over at 
man bliver observeret. Vedkommende vil oftest 
fortrække. Du har fortalt tyven, at her passer I på 
hinanden.

Gode råd

Postkassen: Aftal at tømme din nabos post-• 
kasse. En postkasse, der flyder over, sladrer 
til tyven og er samtidig irriterende for post-
budet.
Affaldspose: Fyld noget af dit affald i nabo-• 
ens affaldspose. En tom affaldspose er et 
tydeligt tegn på, at huset er forladt.
Sne: Ryd foran naboens hus. Så falder folk • 
ikke, og huset ser beboet ud.
Græsplænen: Slå naboens græsplæne, når • 
du alligevel slår din egen. Det er rart for 
naboen at komme hjem til og giver tyven 
indtryk af, at der er nogen hjemme.
Bilen: Parker din bil foran naboens hus eller • 
i carporten en gang imellem.
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Udlejning af minigraver
m/ og u/fører

Gravearbejde med rendegraver udføres

Ring for tilbud!

Entreprenør
Johnny Kristiansen
Sorøvej 64 · »Frølund« · 4295 Stenlille
Mobil 26 17 15 50
Privat tlf. 57 80 02 20
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Lys: Lån evt. naboens nøgle, så du kan tæn-• 
de lys i huset om aftenen. Samtidig er det 
en god lejlighed til at vande potteplanterne.
Tørresnoren: Hvorfor ikke hænge dit vaske-• 
tøj til tørre på naboens tørresnor. Der er 
ingen tyv, der tror, at en familie på længere 
ferie har vasketøjet hængende ude.
Og hvorfor ikke hejse flaget om søndagen, • 
hvis naboen har en flagstang.
Stigen i garagen eller redskabsskuret låses • 
fast.
Husk at holde garagen og redskabsskuret • 
låst! Mange tyve benytter haveredskaber til 
opbrydning af døre og vinduer.
Husk også altid at give jeres nabo et telefon-• 
nummer eller en adresse i forbindelse med 
rejser og ferier. Så kan naboen altid få fat i 
jer – hvis der skulle ske noget.

Er dit husnummer tydeligt at se fra vejen? • 
Husnumre af reflekterende materiale gør 
det lettere at finde dit hus i mørke, hvis der 
skulle opstå en nødsituation.

Gode naboer – trygge naboer

Med en lille arbejdsindsats og et styket nabofor-
hold forebygger I kriminalitet i jeres nabolag.
Men er skaden alligevel sket, er det en opgave for 
politiet.
Derfor: Kontakt altid politiet, hvis noget mistæn-
keligt finder sted, eller et tyveri bliver opdaget.

Tag aldrig selv affære
Nabohjælp skal være sikker – en hjælp til dig 
selv, din nabo og politiet.
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Sandtoften 2 · 4296 Nyrup · Tlf. 57 80 30 33 · Biltlf. 20 12 63 15 · Fax 57 80 30 23

Nyrup VVS- og
El-service aps SBM
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Find 10 fejl på billedet til højre – 
fra årets grundlovsfest



Budbringer nr. 33 – april 2008   11

Produktion og salg af økologisk okse- samt svinekød,
grøntsager og meget andet

• Levering til institutioner og private.
• Faste vareture på Sjælland.
• Bondegårdsferie.

– du er også velkommen i vores gårdbutik.

Endv.: Teambuilding-arrangementer.

Åben Økologisk gård
Ørnekildevej 22 · Ørslevvester

4173 Fjenneslev
Tlf. 57 80 94 57 el. 40 54 04 57

www.krogagergard.dk

Abonnementsordning med kød og grøntsager

annonce 2007  20/03/07  10:14  Side 1

Se løsningen andetsteds i bladet!
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Baggrund

Efter 1.1.2007 har Sorø Kommune, ligesom alle 
andre kommuner, overtaget finansieringen af 
den lokale kollektive bustransport. Kommunen 
definerer selv det ønskede serviceniveau og ind-
giver en bestilling til trafikselskabet Movia, som 
står for at omsætte kommunens ønsker til kon-
krete driftsoplæg, udbud og kontrol af driften.

Kollektiv bustransport er et nyt planlægnings-
område for de fleste kommuner. Dette er den
første busplan med fokus på Sorø Kommune. 
Busplanen skal bidrage til en politisk og admini-
strativ forankring af beslutninger om bustrans-
porten – såvel på kort som på længere sigt.

Busplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem 
Sorø Kommune og Movia. Den er et led i en lø-
bende proces, hvor den nye arbejdsdeling grad-
vist skal forankres. Planen sendes i offentlig hø-
ring for at indsamle ris, ros og gode ideer.

Målsætninger og målgrupper

Den kollektive bustransport i Sorø har tre hoved-
opgaver:

Socialt: at give et transporttilbud til perso-• 
ner uden andre muligheder.
Trafikalt: at give bilister et alternativ.• 
Miljømæssigt: at udføre transporten på den • 
miljømæssigt bedste måde.

Den sociale opgave er en blanding af lovpligtige 
myndighedsforpligtigelser og kommunens egne 
ønsker mht. hvilket transporttilbud, man ønsker 
at give f.eks. børn, unge og ældre. Den trafikale 
opgave vil der være behov for at styrke i takt 
med, at trængslen på det overordnede vejnet 
øges. Kommunens ønske om at bidrage til en 
bæredygtig udvikling, stiller krav også til bus-
sernes udnyttelse og materiel.

Busplan for Sorø kommune i høring
til 14. april
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Assentorp Byg 40 50 55 59

Tømrer Jacob Christiansen  •  Assentorpvej 127  •  4295 Stenlille

assentorpbyg@hotmail.com

Tømrer- & snedkerfirma
Kvalitet til fornuftige priser

Bustrafikken i dag
Den kollektive trafik i Sorø Kommune omfatter 3 
regionale busruter, 2 bybusser og 17 lokale busru-
ter, hvoraf de 9 ruter alene forløber i Sorø Kom-
mune og 8 ruter deles med andre kommuner.

Sorø Kommune yder årligt et tilskud på cirka 9,2 
mio. kr. til den åbne rutebundne buskørsel i 
kommunen. Lidt mere en halvdelen af tilskuddet 
går til de lokale buslinjer i kommunen. Set under 
ét er der et tilskudsbehov på cirka 54% til busser-
ne i Sorø Kommune. Brugerne betaler med an-
dre ord 46% af udgifterne til busserne.

Der er i alt cirka 4.600, der stiger på en bus i Sorø 
Kommune på en hverdag. De fordeler sig med 
cirka 1.000 passagerer på de regionale busser, 
cirka 1.300 passagerer på bybusserne og cirka 
2.300 passagerer på de lokale busser.

Derudover stiger der cirka 1.070 passagerer på 
togene på Sorø station og cirka 650 passagerer
på de seks lokalbanestationer. I alt stiger således 
cirka 6.320 passagerer på en bus eller et tog i 
Sorø Kommune på en hverdag. Nogle skifter 
mellem bus eller mellem bus og tog, derfor er 
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Figur 3.1 Busstoppesteder og stationer i Sorø Kommune 

Sorø st

Vedde st

Nyrup st
Stenlille st

Bagmarken st

Dianalund st
Ruds Vedby st Skellebjerg st

´



 


Stoppesteder
! Lokalbane
! Regionaltog

Jernbane
Større veje





Her er en af de mange 
illustrationer fra køre-
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antallet af personer, der benytter den kollektive 
transport i Sorø lidt mindre – cirka 5.000. Det 
svarer til at cirka hver femte indbygger i Sorø 
Kommune bruger enten bus eller tog på en hver-
dag.

Busbrugerne i Sorø er karakteriseret ved, at der 
er relativt mange kvinder, forholdsvis mange 
børn og unge og at rejseformålet hyppigt er sko-
le, uddannelse og arbejde. Der er forskelle i profi-
len af brugerne af de forskellige bustyper. I regi-
onalbusserne er der mange som skal på arbejde, 
i lokalbusserne er der mange børn og unge, som 
skal til deres skoler og uddannelsessteder, og i 
bybusserne er der relativt mange ældre - især 
kvinder - som skal på indkøb eller har andre 
ærinder i Sorø by.

Flextrafik, der indtil 1. februar 2008 hed VestTur, 
varetager kørslen af brugerne af den individuel-
le handicapordning samt en række særkørsels-
opgaver for Sorø Kommune. Derudover tilbydes 
alle kommunens borgere at benytte ordningen 
til halv taxatakst (åbne brugere).

Der blev i alt foretaget cirka 9.800 ture med Flex-

trafik i Sorø Kommune i de første ni måneder
af 2007 fra 1. januar til 30. september. De samlede 
omkostninger beløb sig til cirka 1,7 millioner kr. 
Det svarer til cirka 2,3 millioner kr. pr. år.

Antallet af ture med Flextrafik fordeler sig med 
cirka 24% med handicappede brugere, cirka 68% 
med visiterede brugere og 8% med åbne bruge-
re.

Sorø Kommune ligger over gennemsnittet for 
antal ture for handicappede og visiterede bruge-
re pr. indbygger for de seks kommuner i område 
Vest. Til gengæld er der ikke så mange åbne bru-
gere, dvs. brugere som benytter Flextrafik som 
almindelig kollektiv trafik. Antallet af ture for 
åbne brugere pr. indbygger ligger på cirka halv-
delen af gennemsnittet for de seks kommuner.

Busserne har generelt ikke de store problemer 
med at komme frem i Sorø Kommune. Der er 
dog problemer enkelte steder, f.eks. på Rustkam-
mervej og Alléen i Sorø. Med den stigende biltra-
fik kommer der mere trængsel på vejene, og bus-
serne problemer med at komme frem bliver stør-
re – også i Sorø. Derfor er det vigtigt allerede nu 
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4.2 Bussen i det samlede transportmarked 

I den nationale transportvaneundersøgelse har man gennem en årrække samlet oplys-
ninger om danskernes transportadfærd. Ved at sammenlægge data fra perioden 1999 
2003 for Region Sjælland kan man tegne et billede af bussernes position i det samlede 
transportmarked, hvem der bruger busserne, og hvilke forskelle der er mellem bus bruge-
re på landet og i byen.   

Der er i perioden foretaget lidt over 8.000 interview med et repræsentativt udsnit af ind-
byggere i alderen 10-85 år, som er spurgt indgående om deres rejser dagen før inter-
viewet. De følgende tal og tabeller baseres på uvægtede udtræk af data fra dette mate-
riale. Materialet rummer cirka 600 ture, hvor bussen enten er brugt hele vejen eller for at 
komme til/fra toget. Tabeller og figurer skal tolkes i lyset af den usikkerhed, der knytter sig 
til, at der er tale om en mindre stikprøve.  

Movia har i foråret 2007 i den såkaldte Rejsehjemmelundersøgelse interviewet cirka 
9.500 busbrugere i et område svarende til det tidligere Vestsjællands Amt. Denne under-
søgelse gør det muligt at tegne en kundeprofil for brugere af forskellige bustyper. 
      
Bussen i forhold til andre transportformer 

I figur 4.2 er vist hvilken rolle forskellige transportmidler spiller for indbyggerne i Region 
Sjælland. Kun 3 % af alle ture og 2 % af alle kilometer udført af indbyggerne tilbagelæg-
ges med en bus som hovedtransportmiddel, dvs. med bus på den længste del af turen. 
Dertil kommer de ture, hvor bussen bruges til at komme til toget, hvilket er tilfældet for 
cirka én ud af fem busture.       

Figur 4.2 Ture og kilometer blandt beboere i Region Sjælland efter hovedtransportmiddel   

En bustur er i gennemsnit 13 kilometer lang og tager 21 minutter, fra man stiger ind i 
bussen, til man stiger af. Hvis man også regner den tid, det tager at komme til og fra bus-
sen, og den tid man skal vente, så tager en bustur i gennemsnit lidt over en halv time. 
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Boyker Byg aps
Vanløsevej 4 · 4296 Nyrup

Tlf: 2928 7007 · Mail: boyker@mail.dk 

• Aut. kloakmester • Jord, kloak, beton
• 20 års erfaring • Tilbud gives

v/Freddy Boyker

at overveje bussens fremkommelighed, når man 
ombygger og nybygger veje i Sorø Kommune.

Design af udstyret på stoppestederne er kom-
munernes ansvar, bortset fra design af informa-
tionsstandere. Resultatet er mange forskellige 
udformninger af f.eks. læskurene. En del stoppe-
steder i Sorø Kommune er af dårlig standard 
uden andet udstyr end stoppestedsstander. Ad-
gangsforholdene er flere steder i vejkanten af 
stærkt befærdede veje uden hverken cykel- eller 
gangsti eller belysning, så det trafiksikkerheds-
mæssigt er betænkeligt.

Planer på lidt længere sigt: 
2010-2012

Bustransportens omfang er fastlagt i kontrakter 
med en løbetid på indtil 8 år. Inden for kontrakt-
perioden kan der foretages mindre ændringer 
og tilpasninger. Større ændringer foretages bedst 
i forbindelse med, at kontrakter udbydes. Hvor 
længe kontrakterne løber fremgår af tabel 9.1.

Busdriften skal løbende tilpasses ændringer i 
infrastruktur, efterspørgsel mm. Denne løbende
justering, vil også fremover vil være i centrum. 
Som nye indsatsområder foreslås med denne 

busplan, at der i Sorø Kommune på lidt længere 
sigt fokuseres på:

Et serviceeftersyn af lokalbusbetjeningen, • 
herunder vurdering af mulighederne for 
indførelse af telebusser.
Revurdering af rute 42s plads i lokalbetje-• 
ningen i samarbejde med Ringsted Kom-
mune.

Lokalbusserne skal løbende tilpasses de aktuelle 
behov, hvilket i vidt omfang betyder transport af 
elever til kommunens folkeskoler. En mulighed, 
som Sorø Kommune vil overveje på lidt længere 
sigt er, om noget kørsel kan overgå til telebus-
kørsel, og om noget kørsel helt kan klares med 
tilbuddet om åben brug af Flextrafik. Spørgsmå-
let, der skal nærmere analyseres, er, om Sorø 
Kommune kan tilbyde borgerne et bedre servi-
ceniveau for de samme penge ved at tilrettelæg-
ge buskørslen på en anden måde.

Planer på kort sigt: 2009

DSB’s hidtidige planer peger på, at når projekt 
»Gode tog til Alle« er fuldt gennemført, vil Sorø 
station blive betjent med minimum et tog hver 
halve time i hele driftstiden. Denne udvidelse af 



16   Budbringer nr. 33 – april 2008
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Du er bare skrap, hvis du har fundet alle!

betjeningen forventes at kunne ske inden for en 
kort årrække, måske allerede fra 2009.

Derudover vil der være løbende behov for at 
justere busdriften i takt med by- og erhvervsud-
viklingen. Ved byfornyelse og fortætning af bo-
ligområder, bør det i det enkelte tilfælde vurde-
res, hvorvidt de ekstra boliger eller funktioner 
skaber behov for en ændring af bustrafikken – 
enten ved et ændret betjeningsomfang, ved om-
lægning af eksisterende buslinjer eller ved etab-
lering af nye buslinjer.

Movias kundeundersøgelser viser, at kunderne 
lægger stor vægt på sikkerhed og tryghed ved 
en busrejse. En vurdering af stoppestedernes 
udformning, placering og adgangsveje bør der-
for indgå i et serviceeftersyn af kommunens 
stoppesteder.

I Sorø kan der peges på følgende konkrete behov 
for tiltag/ændringer indenfor en kort tidshori-
sont:

Tilpasning af bustrafikken til den planlagte • 
½ timedrift med tog til og fra Sorø station.
En bedre betjening af de nye boligområder • 
ved Haverup mellem Slagelsevej og Katri-
nelyst og erhvervsområderne langs Elme-
bjergvej og Kalundborgvej
Tilpasning af bustrafikken ved en nedprio-• 
ritering/nedlæggelse af byterminalen i Sorø
Foretage et serviceeftersyn af stoppesteder i • 
kommunen med henblik på at opstille en 
prioriteret liste over behov for opgradering/
renovering af stoppesteder og adgangsveje

Følgende konkrete tilpasninger af bustrafikken 
overvejes gennemført i 2009:

806 bevares (stort set uændret) – kan evt. • 
forlænges et stykke ud ad Smedevej.
81 overtager 807s opgaver på Nordmarksvej • 
og i Pedersborg og betjener desuden indu-
strikvarteret omkring Kalundborgvej og 
Elmebjergvej.
807 omlægges til at betjene det nye bolig-• 
område mellem Haverupvej og Katrinelyst 
(evt. med endestation ved Pedersborg sko-
le).
804 kan evt. føres ad Parnasvej – Slagelsevej • 
på eftermiddagsturene, så den blot kører en 
sløjfe gennem Sorø by og ikke har endesta-
tion her. Alternativt kan den køres som en 
kombineret skole- og telebus om eftermid-
dagen med faste afgangstider fra Frederiks-
berg skole (evt. med udgangspunkt 5 min 
tidligere fra Sorø Bymidte).
Ved nedprioritering/nedlæggelse af byter-• 
minalen skal der være vendemulighed for 
linje 83, 234, 801, 802 og 803 samt evt. 804. 
Dette kan klares ved store stoppesteder i 
begge sider af Rådhusvej.
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Rønnevej 7  ·  Stenmagle  ·  4295 Stenlille
Tlf. 5780 5949  ·  4081 5949
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Verdens største producent af Aloe Vera

Linda Hesselmark
Uafhængig forhandler

Telebusser betjener yderområderne, hvor der 
ikke er tilstrækkeligt passagergrundlag til fast 
rutedrift. Telebusser fungerer som en taxalig-
nende ordning, hvor man ringer og bestiller bus-
sen, når man skal bruge den.
Telebusser er et tilbud til dem i landområderne, 
der ikke har andre busforbindelser. Så mange 
kunder som muligt søges samlet på den samme 
tur, derfor kan der forekomme omvejskørsel og 
mindre forsinkelser.
Telebuskørsel er kollektiv trafik med dør-dør 
betjening så vidt muligt i et forud fastlagt områ-
de, men ikke taxakørsel. I byområder betjenes 
kunderne ved eksisterende stoppesteder. Tele-
busser kører ikke ad markveje.
Busserne er åbne for alle og Movias takstsystem 
bruges, til forskel fra Flextrafik. Prisen afhænger 
af antallet af takstzoner, dvs. rejsens længde. 
Man betaler kun for den direkte vej, selvom bus-
sen kører en omvej.
I forhold til Flextrafik giver telebusser en betje-
ning, der:
1. Kører til almindelig takst
2. Betjener et afgrænset område
3. Kører delvis efter en køreplan, f.eks. kan der 

være faste stoppesteder og faste afgangstider fra 
en station
Der findes for øjeblikket ingen telebusser i Sorø 
Kommune.

Eksisterende planer og forslag
Det kan komme på tale at ændre enkelte lokalru-
ter til telebuskørsel, dels for at undgå unødig 
kørsel uden passagerer, dels for at give såvel sko-
leelever som andre passagerer en betjening, der 
tilgodeser deres aktuelle transportbehov.
Telebusløsningen vil kunne bestå i, at eftermid-
dagsture blot fastlægges som faste afgangtider
fra skole/center/station, mens hver tur tilrettelæg-
ges efter de indkomne bestillinger og de frem-
mødte passagerers behov. Normalt er en telebus-
løsning kun relevant, hvis der er andre mål, f.
eks. butikker eller institutioner, i nærheden af 
skolen/skolerne. Skal en lokalrute betjene to sko-
ler, kan telebusløsningen være uhensigtsmæssig 
og ekstra ressourcekrævende - med mindre de 
to skoler ligger tæt på hinanden og har koordi-
nerede ringetider. Ovennævnte forudsætninger 
er opfyldt for nogle af lokalruterne i Sorø og 
Stenlille samt i Dianalund.

Telebusser
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CHRIS
JENSEN
STENLILLE A/S

STENMAGLEVEJ 20  ·  DK-4295 STENLILLE

TELEFON  57 80 46 00

 

Vi er nogle stykker som har sat blomsterløg ved 
byskiltet til indkørslen i Stenmagle fra nord.
Sæt farten ned når du kører ind i Stenmagle og 
nyd forårsblomsterne.  Der kan sagtens være 
flere, så har du nogle i overskud er du velkom-
men til at sætte dem. 

Stenmagle Byport
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Sekretærvrøvl

E-FREE v/Erik Friis
Entreprenør & Tømrerfirma

Kyringevej 37· Kyringe
4100 Ringsted

Tlf. 5780 3270
Bil 4021 8270

Tage

Vinduer
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Vi har fået et nyt galleri på vores hjemmeside 
som enten kan ses via hjemmesiden eller direkte 
på http://picasaweb.com/stenmagle.bylaug. Der 
kan du se billeder fra vores mange arrangemen-
ter og du kan også selv bidrage med billeder til 
galleriet. Det gør du ved at henvende dig til Pre-
ben Lemann, Lemann Grafisk, Mejerivej 8 B, 
med dine billeder på en cd-rom i fuldopløsning.
Husk at du ved henvendelse til Sekretæren kan 
få adgang til bestyrelsens lukkede område, som 
kræver brugernavn og adgangskode.
Husk også at alle bestyrelsesmøder er åbne for 
alle medlemmer og at du ved henvendelse til 
sekretær Marianne Justesen, kan få udleveret 
dagsordenen for mødet.
Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 2. april kl. 
19.30 i Fattighuset, så mød op, hvis du har et 
spørgsmål som du ønsker vi skal tage stilling til. 

Kommende arrangementer 

Onsdag d. 2. april: kl.19.30 Bylaugets bestyrel-
sesmøde i Fattighuset
Søndag d. 13. april: DN-affaldsdag hvor Sten-
magle bylaug samler affald ind på Sorøvej.
Søndag d. 18. maj: Cykeltur i lokalområdet 
Torsdag d. 5. juni: Grundlovsfest i præstegård-
shaven 
Mandag d. 23. juni: Skt. Hansbål på Stenmag-
levej i fårefolden 
Weekenden d. 11-13. juli: Kræmmermarked i 
Stenmagle med vores bod
Onsdag d. 13. august: kl. 19.30 Bylaugets 
bestyrelsesmøde hos Oldermand Henning
Søndag d. 31. august: Info-dag fra kl. 11.00-14.00 
Onsdag d. 1. oktober: kl. 19.30 Bylaugets 
bestyrelsesmøde i Fattighuset
Onsdag d. 5. november kl. 19.30 Bylaugets 
bestyrelsesmøde med sidste frist for forslag til 
generalforsamlingen 
Onsdag d. 12. november: Generalforsamling i 
Stenmagle bylaug. 



Bestyrelsesadresser pr. 14. november 2007

Oldermand Henning Højte Hansen  Engkrogen 16  4295 Stenlille hojte@stenmagle.dk 57 80 52 44
Kassemester Vinni Jensen  Stenmaglevej 21A  4295 Stenlille  vs@dlgtele.dk 57 80 49 41
Sekretær Marianne Justesen  Sorøvej 90  4295 Stenlille  marianne.justesen@privat.dk 57 80 40 62
Bestyrelsesmedlem John Kristiansson Fasanvænget 2 4295 Stenlille i_j@privat.dk 36 89 16 99
Bestyrelsesmedlem Birte Agathorn Stenmaglevej 23 4295 Stenlille steen.agathon@tdcadsl.dk 46 36 21 89
Bestyrelsesmedlem Kennet Kristensen Marienlunden 22 4296 Nyrup kennet@sponkie.dk
Suppleant Martin Bertelsen Stenmaglevej 6 B 4295 Stenlille
Suppleant Inge Kristiansson Fasanvænget 2 4295 Stenlille i_j@privat.dk 36 89 16 99
Suppleant Birthe Kamper  Stenmaglevej 15  4295 Stenlille  tkamper@mail.tele.dk 57 80 47 32 
Bilagskontrollant Torben Kamper  Stenmaglevej 15  4295 Stenlille  tkamper@mail.tele.dk 57 80 47 32
Bilagskontrollant Leif Hansen  Rønnevej 3  4295 Stenlille   57 80 44 41

Udlejningseffekter for medlemmer:
Spanske skillevægge (1999)  kr. 25,- pr. stk.  Henning   5780 5244
Grill  kr. 50,-/påbeg.uge (dep. kr. 100,-) Marianne  5780 4062
Pavillon 3x9 m (2004)  kr. 150,-/påbeg.uge (dep. kr. 300,-) Marianne  5780 4062

Medlemsbladet – Budbringer – og hjemmesiden – www.stenMagle.dk
Deadline til næste nummer (nr. 34) er den 5. maj 2008, og bladet forventes at udkomme i slutningen af maj. Stof 
kan afleveres til nærmeste bestyrelsesmedlem (se ovenstående liste)!  Annoncer inde i bladet koster kr. 200,- pr. 
stk./nr. – For- og bagsideannoncerne er dog lidt dyrere.  Kontakt bestyrelsen herom. Der følger hjemmesidelink 
med, og vi laver normalt en kopi af annoncen, der så linker til egen hjemmeside. – Redaktionen til dette num-
mer bestod af: Marianne, Birte, Sv.Erik, Vinni, Torben og Preben.


