BLUP Tappernøje, Snesere og Everdrup Sogne
Indledning:
Denne rapport er et sammendrag af de svar, som er blevet indsendt efter vores spørgeskema
undersøgelse i maj 2021.
Der har været mange gode forslag, og der er kommet svar, som vi ikke forventede; men også mange
som var forventelige ud fra vores kendskab til lokalområdet.
Nogle af spørgsmålene har været lidt for ”bredt” formuleret, og har derfor givet svar, som der er
sorteret lidt i for at give et bedre billede.
Det sidst stillede spørgsmål har givet svar, som der kan udledes mange nye tiltag ud af, og derfor er
disse svar kopieret direkte ind i denne rapport, dog med lidt tilretning.
Efter nogle spørgsmål har jeg indsat min konklusion for svaret.
Når der ses på de % mæssige tal kan nogen måske undres af at det bliver mere en 100%. Dette
skyldes at der i flere af spørgsmålene kunne afgives mere end et svar.
Spørgsmål eller forslag til rapportens indhold kan sendes til mig på mail: obn@4733.dk
på vegne af styregruppen
BLUP 4733 Tappernøje, Snesere & Everdrup sogne
Ole Bent Nielsen

Resultat fra spørgsmål efter besvarelse fra borgerne:
1. Er du bosiddende i Everdrup eller Snesere sogn?:
Besvarelser er fordelt med Everdrup sogn 27% og Snesere sogn 73% og har derfor givet en
forholdsmæssig lige fordeling ud fra befolkningstallet i de to sogne.
2. Hvor i området bor du ?:
Der er indkommet svar fra Askov, Brøderup, Bækkeskov strand, Bøgesø, Engelholm,
Engelstrup, Everdrup, Karlshøj, Krømlinge, Lille Røttinge, Ny prøve, Sjolte, Sjolte Strandhuse,
Nørre Smidstrup, Snesere Torp, Snesere, Stavnstrup, Store Røttinge, Tappernøje, Tågeskov
og Åside.
Dette har givet os et overblik, som siger os at vi er kommet rimeligt ud i ”hjørnerne” af
sognene
3. Hvorfor bor du i Tappernøje, Snesere og Everdrup sogne ?
Fordi jeg er født eller opvokset her
Fordi jeg kendte nogen der boede her
Fordi jeg fandt mit drømmehus her
Området har en god placering ift. Mine behov
Fordi boliger er billige
Fordi det er tæt på motorvej
Fordi jeg vil bo på landet
Det er lidt tilfældigt

16%
17%
34%
33%
19%
29%
48%
27%

Ud over disse mange svar et der kommet enkelte svar med enkelte andre begrundelse som
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er udeladt her.
4. Tænker du på at fraflytte området? Hvis ja, hvornår ?
Hurtigst muligt
Om 1 til 3 år
Om 4 til 5 år
Om 6 til 10 år
Om 11 til 20 år
Om 20 år
Bliver i området, indtil jeg skal bæres herfra

4%
7%
9%
11,5%
15%
7%
47%

Ud fra svarende er det kun ganske få, som forventer at flytte fra området og næsten
halvdelen har tænkt at blive boende for altid. Dette fortæller mig at området generelt et
attraktivt af bo i.
5. Hvis du overvejer af fraflytte, hvad er grunden til det ?
Dårlig eller ingen kollektiv trafik
Dårlig eller ingen internet / mobiltelefoni
Dårlig eller ingen indkøbsmuligheder
Afstand til skole, gymnasie og videregående uddannelse
Manglende udskoling på Korskildeskolen
Afstanden til arbejdet eller manglende jobmuligheder
Ensomhed eller manglende fællesskaber
Afstanden til familie og venner
Afstand til læge og sundhedsvæsen

39%
3%
21%
21%
12%
13%
12%
28%
15,5%

Udover disse kategorier er der kommet en del svar, som ikke kan lægges i de overordnede
grupper og er derfor udeladt af oversigten.
6. Hvor vigtigt er det for dig, at der er aktive foreninger i lokalområdet ?
Dette spørgsmål er desværre blevet udformet, så det ikke giver et helt klart svar, ud fra
svarene. Der er grupper blevet samlet for at give et bedre overblik.
Meget vigtigt
Vigtigt
Mindre vigtigt

50%
35%
15%
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7. Hvilke foreninger og fællesskaber i lokalområdet du til eller er medlem/bruger af ?
Karateklub
Petanqueklubben
Spejderne
Gå – lød cykel hold Facebook grupper
Kor for sjov
Banko Tappernøje forsamlingshus
Ungdomsklubben Kornmagasinet
Aktivitetshuset Everdrup
Menighedsråd
Pensionistforening
Rosengårdens aktivitetscenter
Brøderup Fitness
Klubhuset Everdrup
Folkeskovens Frivilliglaug
Snesere Bylaug
Everdrup Bylaug
Askov Bylaug
Fladså Idrætsforening
FC4733 (fodbold)
Korskilde læsekreds
Læsevennerne
Lokalrådet Tappernøje, Snesere & Everdrup sogne
BLUP Tappernøje, Snesere & Everdrup sogne
Tappernøje Amatør teater

48%
30%
54%
27%
17%
52%
55%
24%
29%
6%
15%
65%
27%
47%
23%
24%
6%
41%
14%
5%
17%
21%
21%
32%

8. Hvad er det bedste ved at bo i Tappernøje, Snesere & Everdrup sogne
Dette spørgsmål har givet mange forskellige svar, hvor det grundlæggende svar er naturen,
bo på landet, Fællesskaber, roen og den fri horisont, gode naboer, samt nær til motorvejen.
Området er centralt placeret tæt på Næstved og andre købstæder, tæt på skov og strand.
9. Er der noget, der kan gøre lokalområdet til et endnu bedre sted at bo ?
Dette spørgsmål hat givet mange forskellige svar, hvor der overordnes peges på
Bedre kollektiv trafik
Bedre trafik sikkerhed på mange veje. ( der er nedsat en gruppe som arbejder med dette )
Flere aktiviteter for børn og unge, der mangler steder hvor unge kan mødes.
Flere aktiviteter/tilbud og indbøbsmuligheder ( købmand / kiosk mv. )
Flere fællesting – arrangementer, spisning, cykelture og lign.
Flere vandrestier og ridestier
Flere børnefamilier / tilflyttere, som giver muligheder og kan opretholde skole,
børneinstitutioner, handel osv.
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10. Hvad kan du evt. bidrage med til udviklingen af området ? Har du nogle idéer ?
Til disse spørgsmål er der kommet nogle svar, som der kan arbejdes videre med.
Mange af svarene er idéer, som skal udvikles.
Det kræver at der er personer som vil ”tage bolden op”
Følgende er taget direkte fra svarene:
Frivillige timer og godt humør
Mere synliggørelse samlet af foreningerne
Turer rundt i byerne hvor “ de gamle “ fortæller og deler historier.
Jeg kunne godt drømme om at åbne en lille fornødenhedskiosk i Everdrup :)
Flere boliger
Vi har f eks en aktiv grundejerforening som også er et aktiv for købere.
Mere / flere aktiviteter for børn og unge
Etablering af trinbræt i mogenstrup, så der kun er 10 min til en togforbindelse.
Vi deltager når vi har tid og overskud til bidrage. Elsker der sker ting, så jeg kan deltage når det
passer
Det ville være fantastik hvis de forskellige grundejerforeninger kunne slås sammen, så man i
fællesskab kan skabe noget sammen.
En gammel skurvogn til de unge de selv kunne få lov til at gøre den i stand så de har et sted at
være sammen
Fællesskab for mindre erhvervsdrivende
Udvikling omkring motorvejen
Cykelsti fra Tappernøje lyskryds og ned til fjorden. ( Marguerit ruten )
Arbejde for bedre cykelforhold og mulighed for at opleve naturen.
Rigtig mange går ture hver dag i vores område. Inklusiv os. Vi elsker at nyde naturen omkring os,
hilse på naboer og få luft. Men til tider med næsten livet som indsats. Der har være flere forsøg
på at få kommunen i tale, men uden held. Jeg ved at fokus på at de gående, ridende og cyklende
folk på vejene vil blive taget imod med kyshånd !
Være med hvis der er nogen der får en god ide
Deltager aktivt i foreningslivet
Opbakning og hjælpende hænder
Seniorbofællesskab
Som landmand synes man selv at man bidrager ved at få området til at se pænt ud
Er aktiv i kornmagasinet
Jeg har startet os fra landet
Bruge de lokale faciliteter.
Smidstrupvej som cykelvej. Flere ridestier. Nedsat hastighed på vejene. Bedre busforbindelser.
Ved det ikke for nærværende
Jeg synes I gør er fantastisk stykke arbejde
Anderledes fede Elcykler / Små smarte boliger / Musiker - jazz,klassisk m.m. - kendskab til event.
Flytter min virksomhed hertil (it) og et 10 års projekt "dome city"
Pt. ikke noget af personlige årsager, men jeg har været Natteravn et par år.
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Flere kulturaktiviteter, udenfor og f.eks. i biblioteket.
Der er så mange tomme byggegrunde i Brøderup, hvad med et reklamefremstød henvendt til
børnefamilier, unge nybagte københavner forældre der ikke har plads til en familie i en dyr
toværelses, og ikke har råd til en villa i forstæderne, det tager ikke længere tid at komme fra
Tappernøje til Kbh end det gør fra feks. Holbæk eller Nordsjælland, eller på tværs af Kbh med det
offentlige, og bedre offentlig transport så vi har noget at lokke med, det ville være dejligt hvis
man kunne bo på landet uden at skulle have 2 biler. Sikrere veje, cykelsti fra krydset til Blangslev,
chikaner der virker i Karlshøj/Tappernøje, og i det hele taget fartdæmpende foranstaltninger på
hele strækningen, rundkørsel i krydset A2/Østre Brøderupvej/Skolevej, den vejstrækning har
kostet for mange liv.
Sikre Skolevej. Nedsæt hastigheden med flere bump osv
ja evt en lidl eller rema 1000. bager.
Har prøvet, men synes der mangler opbakning
Arrangering af fælles skovture, grillaftener, sammenkomster.
Noget bedre promovering af områdets muligheder for beboerne. Mange af foreninger og
fællesskaber der står i pkt. 7 var jeg ikke bekendt med fandtes trods jeg har boet her snart 6 år.
Jeg synes generelt at de arrangementer der tilbydes er super gode. Fastelavn og jul er store
favoritter her. Sommerarrangementer er også. Men jeg kunne sagtens forestille mig, at der var
endnu flere. - især børne arrangementer. Det er en god indgangsvinkel for voksne for at møde
nye mennesker fra området. Især som tilflytter som mig. Det kunne være alt fra kom og lær
hvordan dig og sin far kan bygge en drage, til maddage. Udover det sociale er der self. Også hele
aspektet med manglende cykelsti hele vejen til skolen, manglende udskoling og det omkring
Baltic pipe. De sidste større ting har personligt dannet grund for lange snakke hos os i forhold til
om vi skulle blive i byen eller ej. - sidste nævnte self. Noget der ikke kan ændres, men hvis nu det
sociale/fællesskabet kunne opveje.
Bademuligheder ved Strandvejen og asfaltering af grusstien på Svingkærvej
Gør Tappernøje til et samlingssted for noget unikt, så det tiltrækker folk fra nær og fjern, som
gerne vil lære noget om dette unikke og bidrage til det. Kunne være, “Grønt iværksætter forum”
eller andet unikt.
Tænk større, ikke kassetænkning. Kommunens primære funktioner, er at sørge for infrastruktur,
trafik, skole, børnepasning og ældre. Hold jer til det og der ville blive råd til at sørge for samme
vilkår for de der bor på landet som for dem der på i byen.
Deltage mere i de sociale arrangementer. Skabe forskellige interessegrupper, hvor man kan
mødes.
Deltage i lokalgrupper og div. foreningsliv
Sænk hastighed til 50 km på Smidstrupvej. Cykelsti.
Foreningslivet og event til sammenhold
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Mere i stil med folkeskoven hvor der er mulighed for både børn, dem med heste, os med hunde,
bålplads, smelter osv. Gerne større område, hvor hunde kan gå løs på stisystemer
Oprette laug, f eks. fårelaug, fælles grøntsags dyrkning, bi laug, måske en storskærm (projektor)
og lave en oplevelse ud af kulturelle begivenheder som fodbold, Melodi grand prix, valg etc. med
fællesspisning og hygge omkring en fælles begivenhed.

