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CYKELSTI: På søndag 
bliver et af de første 
ønsker fra lokale 
ildsjæle i Hashøj 
Nordvest til virke-
lighed – en cykel-
sti mellem Slots 
Bjergby og Gerlev 
Legepark. Men land-
området har mange 
flere projekter på 
vej, og samtidig er 
der så stor søgning 
til Hashøjskolen, 
at et nyt fælleshus 
i Slots Bjergby står 
højt på ønskeliste. 

Af Christina Kabel 
og Kim Brandt

SLOTS BJERGBY: Til et stor-
møde for fem år siden stod 
10-årige Kristoffer frem og 
fortalte, at hans største øn-
ske var en »grøn lyseblå cy-
kelsti« mellem Slots Bjergby 
og Gerlev Idrætshøjskole og 
Legepark, så han og kam-
meraterne selv kunne cykle 
sikkert frem og tilbage. 

På søndag den 7. december 
bliver den 2,3 km lange cy-
kelsti – (dog ikke i grønne og 
lyseblå farver…) så indviet 
med både løb, veteranbusser 
og julemarked.

- Det er en helt konkret 
ting, som blev født på et 
møde her i gymnastiksalen,
som nu bliver til virkelig-
hed. Og sådan skal det også 
gerne gå for mange af vores 
andre ideer til, hvordan vi 

skaber sammenhold og et 
bedre liv på landet, fortæller 
Troels Brandt på det seneste 
stormøde for Lokalråd Has-
høj NV, som han er formand 
for. 

Befolkningstilvækst
Området er et af de få land-
distrikter i Slagelse Kom-
mune som har befolknings-
tilvækst og mange nye 
børnefamilier, og mange 
frivillige arbejder bl.a. på 
at lave sociale aktiviteter 

som et fælles loppemarked, 
historiefortælling på ple-
jehjemmet og en fast fami-
lie-lege-sportsdag en gang 
om måneden med fælles-
spisning. Det hele kommer 
til at ligge på en fælles fa-
cebookside, hvor man også 
kan skrive, at »vi cykler på 
lørdag kl. 14 – alle, der har 
lyst, skal bare troppe op ved 
skolen«. 

- Jeg vil gerne være med 
til at arrangere aktiviteter, 
som vi alle kan mødes til og 
som kan skabe fællesskab. 
Det er jo ikke kun et spørgs-
mål om en ny cykelsti eller 
et fælleshus - bare det, at vi 
er med her i dag og lærer 
hinanden at kende, betyder 
meget, forklarer en af de 
unge tilfl yttermødre, The-
rese fra Slots Bjergby. 

Mange elever på vej
I øjeblikket er der 36 poten-
tielle elever til den 0. klasse, 

som starter efter sommerfe-
rien 2015, bl.a. fordi det tætte 
samarbejde mellem skolen 
og den fælles børnehave og 
SFO’en også tiltrækker børn 
udenfor skoledistriktet. 

- I år havde vi 20 potentiel-
le 0. klasses elever, og 14 af 
dem går nu på skolen, så 36 
potentielle elever er en stor 
fremgang. Hvis vi ender 
med mere end 28 nye 0. klas-
ses elever, får vi to klasser, 
fortæller en glad skoleleder 
på Hashøjskolen, Poul Erik 
Gudiksen.

Et stort fælleshus, som 
både skolen og den fælles 
børnehave og SFO og for-
eninger kan bruge sammen 
og hver for sig, er da også et 
stort ønske for lokalområ-
det.

- Det skal være sådan sted, 
hvor man kan lære noget 
hele livet. Lige fra skoleun-
dervisning om dagen til kur-
ser i at lave power points, 

vinsmagninger eller hvad vi 
nu fi nder ud af, vi gerne vil 
blive klogere på eller samles 
omkring, forklarer Troels 
Brandt. 

Ideen om multihuset og 
alle de andre lokale udvik-
lingsplaner er blevet skabt 
på en række stormøder si-
den sommeren 2014. Lokal-

rådet Hashøj NV er nemlig 
sammen med Højen i nærhe-
den af Vejle med i et pilotpro-
jekt, som kører frem til maj 
2015 om, hvordan man mobi-
liserer folk på landet. 

Drejebog om udvikling
Begge lokalråd skal lave en 
udviklingsplan, og i samar-
bejde med Syddansk Univer-
sitet og Ministeriet for By, 
Bolig og Landdistrikter skal 
der også laves en drejebog, 
som frivillige og ansatte i 
kommunerne kan bruge, 
når de går i gang med at ud-
vikle de danske landdistrik-
ter. 

- Arbejdet med udviklings-
planen har født rigtig mange 
ideer, som nu skal koordine-
res og gøres til virkelighed. 
Og samtidig er der blevet 
skabt en masse relationer 
mellem os, der bor herude, 
som ikke kan måles eller 
fastsættes på kommunens 
budget, men uden dem ville 
mange af os ikke være her 
i dag, konstaterer  Troels 
Brandt efter det sidste stor-
møde. 

Ny cykelsti er en sejr for lokale ildsjæle   

De har travlt: Den nye cykelsti fra Slots Bjergby og til Gerlev Idrætshøjskole og Legepark indvies på søndag med et stort festprogram med løb, 
julemarked, veteranbusser og juletræsdans med gløgg og æbleskiver fra kl. 14.50. Se mere på hashoej-nordest.dk.                     Foto: Arne Svendsen

Der er fl yttet mange 
nye børnefamilier til 
Hashøj NV, specielt 
de nye udstykninger 
i Slots Bjergby, og 
omkring 100 børn 
og voksne har været 
med til de forskellige 
stormøder om, hvor-
dan de kan udvikle 
landområdet, så det 
tiltrækker endnu fl ere.     

Foto: Christina Kabel

Der er lavet en 
helt ny tunnel under 

hovedvejen, så eleverne 
fra Gerlev Idrætshøjsskole, 

som ses i baggrunden, 
kan krydse vejen sikkert.

Foto: Arne Svendsen

Den nye sti snor sig 
smukt i landskabet.  

Foto: Arne Svendsen


