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INDLEDNING
OMRÅDEFORNYELSENS FORMÅL

Sorø Kommune søgte i 2015 Ministeriet for By,
Bolig og Landdistrikter om midler til at gennemføre områdefornyelse i Stenlille.
Stenlille står med udfordringer som ligner mange
andre mindre stationsbyer: Stagnerende befolkning, butiksdød, nedslidte veje og byrum, en
nedslidt bygningsmasse i byrummet, udfordringer
i forhold til befolkningssammensætning og uddannelsesniveau osv.
I 2013-14 har Sorø Kommune sammen med borgerne i Stenlille arbejdet med en helhedsplan for
byen. Helhedsplanen har betydet etableringen af
Stenlille Kulturhus i det tidligere bibliotek, ligesom
der er etableret et aktivitetsområde ved byens
idrætshal. Dertil har processen generelt medvirket
til at styrke aktive borgere og foreningsliv. Samtidig har kommunen arbejdet med bygningsforbedringer i en række ejendomme i bymidten.
Tilbage står en udfordring i forhold til bymidtens
nedslidte udseende, og særligt i forhold til trafiksikkerheden i hovedgaden.

at der skabes et attraktivt miljø i bymidten, som
understøtter byliv og detailhandel i byen.
På baggrund af ansøgningen blev der reserveret
en ramme på kr. 3.275.000,- i statslig støtte til
områdefornyelsen. Dertil skal lægges kommunens
eget bidrag på kr. 6.550.000,-, så det samlede
budget for områdefornyelsen bliver kr. 9.825.000,Derudover arbejdes der med muligheder for at
skaffe privat finansiering til dele af indsatsen.

ORGANISATION

Områdefornyelsen er forankret i Sorø Kommunes
Fagcenter Teknik, Miljø og Drift.
Områdefornyelsens fysiske indsatser kvalificeres
i en arbejdsgruppe bestående af kommunens
projektleder i Fagcenter Teknik, Miljø og Drift og
repræsentanter fra Plan, Byg og Trafik samt fagcenter Social og Sundhed og SSP. Dertil deltager
den eksterne konsulent (NIRAS) i arbejdsgruppen.
Byfornyelsesprogrammet er dertil udviklet i tæt
samarbejde med en følgegruppe, bestående af
repræsentanter af borgere og foreninger i byen.

Det overordnede mål med områdefornyelsen er
derfor, at skabe en ny stolthed og identitet ved at
bo i Stenlille, som kan være med til at fastholde
og tiltrække flere ressourcestærke beboere, samt
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HAR VI ET GODT
BILLEDE AT
SÆTTE HER?
FØLGEGRUPPEMØDE?
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OMRÅDEBESKRIVELSE
STENLILLES UDVIKLING

Stenlille ligger i den nordlige del af Sorø Kommune, på hovedvejen mellem Sorø og Holbæk, ca. 8
km. nord for Sorø. Byen er en stationsby med stop
på regionalbanen Slagelse-Tølløse.
Byens selvforståelse domineres af en fortid som
kommunecenter i den gamle Stenlille Kommune,
og det tab af servicefunktioner og betydning man
har oplevet siden kommunesammenlægningen:
Væk er bibliotek og rådhus, tilbage er de hullede
fortove og de lukkede butikker.
Sorø Kommune har gennem de senere år oplevet
et samlet fald i befolkningstallet på 0,8%, imens
der i Stenlille har været en beskeden stigning i
befolkningstallet på 0,4 %. Befolkningstilvæksten i
Stenlille udgøres dog primært af voksne personer
udenfor ordinær beskæftigelse.

Hovedgaden er ret trafikeret. Stenlille skole ligger
i den sydligste ende af byen, mens størstedelen af
boligerne ligger nord for banen, hvilket betyder at
mange børn færdes på Hovedgaden på vej til skole. Der er derfor behov for særlig opmærksomhed
på at skabe sikre overgange for skolebørn, og sikre
lav hastighed for trafikken på Hovedgaden.

BEBYGGELSESSTRUKTUR OG FYSISKE
FORHOLD

Byen er overvejende en boligby med et begrænset udbud af arbejdspladser og en detailhandel
primært rettet mod byens egne borgere. Byen
præges af en nedslidt bymidte uden samlende
byrum, og et handelsliv som for udvalgsvarebutikkernes vedkommende har væsentlige udfordringer med generationsskifte og lukkede butikker.

TRAFIKALE FORHOLD

Især Hovedgaden, der er byens mest prominente
og besøgte gade, fremstår nedslidt - både i form af
bygningsforfald og i kraft af nedslidte belægninger
på vej og fortove.

Hovedgaden er eneste nord-sydgående forbindelse, og områder hvor jernbanen krydser Hovedgaden er byens knudepunkt - både trafikalt og fysisk.

Ifølge en lokal ejendomsmægler (EDC i Sorø) er
Stenlille præget af meget lange liggetider på ejerboliger - dette på trods af lave priser på ejendommene i byen. Ejendomsmægleren vurderer at boligmarkedet i Stenlille er meget lokalt, og at huse
primært sælges til folk, som bor i byen i forvejen

Stenlilles struktur er i høj grad præget af jernbanen, der gennemskærer byen og deler den i en
nordlig og sydlig del.

Funktionen som byens hovedfærdselsårer gør, at
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eller i det allernærmeste opland til byen.
Stenlille har en høj andel lejeboliger (39,6%), hvilket bl.a. forstærkes af de lange liggetider på boliger, som kan lejes ud indtil de sælges. Lejerne har
mindre incitament til at vedligeholde og renovere
boligerne, og flere af lejeboligerne - især omkring
hovedgaden - fremstår derved i dårlig stand.

BYLIV OG SOCIALE FORHOLD

Bylivet er koncentreret langs den centrale del af
Hovedgaden og Stationsvej, samt ikke mindst omkring skolen og Hallen. Dog er det en udfordring,
at der særligt langs Hovedgaden ikke er byruym
som egner sig til ophold.
Butikslivet i byen er som tidligere beskrevet stagnerende. Byen holder sommerfest en gang om
året, som tiltrækker en del besøgende.
Byen har desuden et mindre uønskede byliv i
form af unge der hænger ud omkring stationen
og bedriver småhærværk, og borgere, der nyder
alkohol, som sidder i venteskuret kommer til at
fylde i bybilledet.
Der er et aktivt foreningsliv, som med det nye
Stenlille Kulturhus har fået et fysisk omdrejningspunkt, som kunne udbygges til et centralt mødested i byen.
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UDFORDRINGER
ͧͧ Nedslidt bymidte
ͧͧ Tomme butikker skæmmer bymidten
ͧͧ Mangel på mødesteder og byrum
ͧͧ Skævvridning af aktiviteter ml. nord og
sydbyen
ͧͧ Usikker skolevej gennem Hovedgaden
ͧͧ Utrygt og nedslidt miljø omkring stationen

POTENTIALER
ͧͧ Hovedgaden som eneste nord-syd forbindelse giver mulighed for byliv
ͧͧ Liv omkring Kulturhuset
ͧͧ Engagerede borgere
ͧͧ Dagligvarebutikker i bymidten
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BILLEDER AF EKSISTERENDE FORHOLD I STENLILLE

Pladsdannelse lige nord for jernbanen

Gadekæret

Pladsdannelse ved Fakta i Hovedgaden
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Nedslidt bygning med prominent placering i Hovedgaden

Nedslidt trappe

Nedslidt fortov

Eksisterende butik i Hovedgaden
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Stenlille Kulturhus

Udendørs fitness ved hallen i det
sydlige Stenlille

Stenlille Station

Områdefornyelse i Stenlille
2016skatepark
- NIRAS A/Sved hallen i det sydlige Stenlille
Nyetableret

Bygning i Hovedgaden der har gennemgået
bygningsfornyelse

Nedslidt facade i Hovedgaden
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PLANER OG STRATEGIER I OMRÅDET
Områdefornyelsen bygger delvist videre på et
forudgående arbejde med indsatser omkring en
helhedsplan for byen og bygningsforbedringer i
Hovedgaden.

HELHEDSPLANEN

Sorø Kommune udarbejdede i 2013 en Helhedsplan for Stenlille med strategi for udvikling og
byforbedringer for byen.

ͧͧ Miljøforbedringer i bymidten, herunder
forskønnelse af Hovedgaden og bygningsforbedringer.
ͧͧ Fornyelser omkring stationen, herunder
forskønnelse af Stationsvej, nyt torv i Hovedgaden og en motion- og aktivitetsplads.

Helhedsplan Stenlille
Strategi for udvikling og byforbedring

ͧͧ Bypark ved Banevænget
ͧͧ Forbedringer ved Gadekæret

Hensigten har været at fokusere på forbedringer
af steder med udviklingspotentiale, der kan styrke
hele byens miljø og sociale liv.

ͧͧ Udvikling af Stenlille Kulturhus

Der har fra kommunens side været lagt vægt på,
at helhedsplanen skulle udvikles i samarbejde
med borgerne. På baggrund af lokalbefolkningens tilkendegivelser samt byrådets intentioner
udpeges i helhedsplanen en række indsatser med
behov for forbedringer:

Flere af indsatserne er efterfølgende blevet realiseret, herunder etablering af en aktivitetsplads
ved skolen med frilufts-motionredskaber og etablering af et Kulturhus i byens Hovedgade. Med
områdefornyelsen er det intentionen yderligere at
realisere nogle af Helhedsplanens intentioner.
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Sorø Kommune

ͧͧ Bedre aktivitetsmuligheder ved skolen.
Styrk
Stenlille

HELHEDSPLAN STENLILLE
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KULTURHUSET

Kulturhuset er borgernes hus, og har til formål
at stille sine lokaler til rådighed for foreninger,
interessegrupper og paraplyorganisationer med
hjemsted i Sorø Kommune, uanset sociale, politiske, religiøse, kulturelle eller idrætsmæssige
tilhørsforhold.
Huset drives på frivillig basis - med støtte fra kommunen, og rummer foruden lokaler til skiftende
funktioner også en bogvafé og lokalhistorisk arkiv.
Bygningen med bogcafé og skiftende aktiviteter
er blevet en succes. De indvendige rammer er
velfungerende og udendøres har man igangsat en
renovering af Kulturhusets arealer med indkøb af
borde/bænke, anlæg af ny asfalt og opsætning af
et nyt plankeværk. Det er hensigten at Kulturhuset
også i fremtiden skal have attraktive udendørs
rammer, og styrke bygningen som et vigtigt mødested i byen.
De udendørs rammer er godt på vej, men der har
ikke været tilstrækkelige midler til at færdiggøre
dem. Området er derfor indtænkt som en af indsatserne i områdefornyelsen.
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EKSEMPLER PÅ GENNEMFØRT BYGNINGSFORBEDRINGER

BYGNINGSFORBEDRING

I de seneste år er der gennemført en række
bygningsforbedringer i Stenlille bymidte omkring
Hovedgaden.
Bygningsforbedringerne omfatter renovering
af klimaskærmen, isættelse af vinduer og døre,
der passer til bygningens karakter og alder samt
ombygning af tidligere og tomme butiksarealer til
boliger.

FØR

EFTER

FØR

EFTER

Bygningsforbedringerne har været med til at løfte
det visuelle indtryk af Hovedgaden, men der er
fortsat flere bygninger med behov for bygningsforbedringer - primært i form af renovering af
klimaskærmen.
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FØR

EFTER
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FØR

EFTER

Områdefornyelse
i Stenlille der har gennemgået bygningsBygning i Hovedgaden,
2016
NIRAS
A/S
forbedring med renovering af facaden.
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PROCES
Sorø Kommune har i områdefornyelsen inddraget
borgerne gennem en følgegruppe sammensat af
borgere og repræsentanter fra byens foreninger,
samt via en bredere borgerinddragelse hvor der
blev afholdt en arbejdscafédag i byen. Formålet
har været at skabe en områdefornyelse, der afspejler borgernes egne ønsker samt at skabe tiltag
i byen, der understøtter eksisterende positive
initiativer i byen.

FØLGEGRUPPEMØDE 1
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Processen omkring borgerinddragelse i udarbejdelse af områdefornyelsesprogrammet blev
indledt kort efter nytår i 2016 med afholdelse af
første følgegruppemøde.

udvikling af beboerne - herunder etablering af en
legeplads i den nordlige del af byen, som lokale
kræfter havde gjort et stort arbejde og forsøgt at
rejse penge til.

Formålet med mødet var at klarlægge hvilke
indsatser borgerrepræsentanterne ønskede at
fokusere på i områdefornyelsen.

Mødet resulterede i otte ønsker til indsatser, som
der var ønske om at undersøge nærmere og videreudvikle på.

Mødet tog udgangspunkt i de indsatser der allerede er listet i Helhedsplanen. Under mødet kom
der flere nye initiativer og ønsker frem fra beboerne, bl.a. projekter der allerede var påbegyndt

Arbejdsgruppen arbejdede efterfølgende videre
med at konkretisere indsatserne og undersøge
mulighederne for realisering deraf.
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ARBEJDSCAFÉ

I marts afholdte Sorø Kommune en arbejdscafé i
Stenlille Kulturhus, hvor medarbejdere fra kommunen dagen igennem var til stede i Kulturhuset
og i dialog med byens borger.
Flere borgere benyttede sig af muligheden for at
høre om projektet og komme med forslag til indsatser og kommentarer til følgegruppens arbejde.
Arbejdscaféen resulterede i en række ideer fra
borgerne, der kunne viderebearbejdes i følgegruppen. Langt størstedelen af de foreslåede
ideer, lå helt op ad det arbejde med indsatser,
følgegruppen allerede havde arbejdet med.

FØLGEGRUPPEMØDE 2

2. følgegruppemøde blev afholdt i marts 2016.
Formålet med mødet var at diskutere de fysiske
rammer i indsatserne og prioritere midlerne.
På mødet præsenterede arbejdsgruppen de
bearbejdede indsatser, der blev udvalgt på forrige
mødet. Dertil blev følgegruppen præsenteret for
de nye ideer til indsatser, der var fremkommet på
arbejdscaféen.
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Følgegruppen diskuterede indsatserne og ændringer og mødet resulterede i en prioritering af
indsatserne og at et nyt projekt blev inddraget i
områdefornyelsen.
Resultaterne fra mødet, blev efterfølgende bearbejdet i arbejdsgruppen.
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INDSATSOMRÅDER
VISION

OMRÅDEFORNYELSE PÅ IKKE-KOMMUNAL JORD

Hensigten med områdefornyelsen er at skabe en
flottere bymidte, som borgerne kan være stolte af,
og som kan give byens identitet og selvforståelse
et løft.

Nogle af projekterne omfatter arealer, som ikke er
ejet af Sorø Kommune. Hovedparten er dog arealer, som i dag indgår som en del af byrummene.

Dertil omhandler indsatserne i høj grad etablering
og forbedring af mødesteder i byen, for unge såvel
som gamle.

Sorø Kommune er i dialog med de berørte grundejere omkring muligheden for at disponere over
arealerne som skitseret i projektbeskrivelserne.

Endelig er der stort fokus på at forbedre forbindelserne i byen, herunder trafiksikkerhed særligt for
børn og unge.
Områdefornyelsen omhandler som udgangspunkt
indsatser, der skaber forbedringer for hele Stenlille by. De fysiske indsatser er dog særligt koncentreret omkring bymidten.
Dertil indholder områdefornyelsen indsatser, der
skal modvirke den skævvridning af aktiviteter, der
er i området mellem nord- og sydbyen ved etablering af indsatst nr. 6 'Legepladsen' i den nordlige
del af byen.

LASTBILPARKERING

Et problemstilling som har været diskuteret i processen er parkering af lastbiler, som i dag finder
sted rundt omkring i byen, til gene for beboere
og bybilledet. Der har været foreslået forskellige
områder, hvor der kunne etableres en lastbilparkering. De mest oplagte områder er allerede i dag
udført med en egnet belægning. Sorø Kommune
indgår i dialog om muligheden for at udnytte disse
arealer. Projektet er derfor ikke beskrevet som et
egentligt anlægsprojekt i det følgende.

Områdeafgrænsning
Fokusområde

16

Områdefornyelse i Stenlille
2016 - NIRAS A/S

6 Forbedring af legeplads

Renovering af nedslidt legeplads.
Etablering af mødested i den

generationer.

1 af hovedgaden

Etablering af cykelstier.

væk fra gaden. Parkering ved
apoteket fastholdes.
Forskønnelse af gaden med træer
og belægninger.

P

4 Plads ved Fakta

Forskønnelse og aktivering af den
lille plads foran Fakta.

af pladsen nord
3 Forskønnelse
for jernbanen

Etablering af et mindre torv ud
mod Hovedgaden.
Forskønnelse af parkeringspladsen.

og forskønnelse
2 Omorganisering
af Stationsvej

5 Voksenmødested ved Kulturhuset
Etablering af uderum med borde
og bænke bag Kulturhuset.
Parkeirng fastholdes bag bygningen.

P

ved Hovedgaden.
Etablering af busterminal øst for
stationsbygningen.
Begrønning af gaden med træer.
Styrkelse af passagen over banen.

P

7 Belysning bag hallen

Opsætning af lysmaster ved stien
bag hallen

Områdefornyelse i Stenlille
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1 HOVEDGADEN
OMRÅDET

Indsatsen omfatter en strækning på Hovedgaden
fra Jernbanevej i syd til Sneppevej i Nord.

PROBLEMATIK

Ho
ve
dg
ad

Dertil er store problemer med trafikalsikkerhed
i Hovedgaden. Gaden er eneste nord-sydgående
forbindelse gennem byen, og bruges som skolevej
for mange børn - især cyklende. En kombination af
kantstensparkering og manglende cykelbaner eller
cykelsti giver en utryg oplevelse.

en

Hovedgaden fremstår meget nedslidt. Fortove er
lavet at asfalt og fremstår med mange huller og
lapninger,. Ud til vejen er slidte trapper, og flere
facader er fremstår ligeledes nedslidte, hvilket er
med til at give gaden, der er byen rygrad, et samlet, trist udseende.

INDSATSEN

Hovedgaden er byens vigtigste og mest besøgte
gade, og skal i fremtiden have et udseende, der
passer til den status. Gaden renoveres med nye
fortove og vejtræer, hvor der er plads, for at give
den et grønnere og friskere præg.
Der etableres cykelti i begge sider af vejen, mens
parkering primært må henvises til de mange eksisterende parkeringspladser i tilstødende gårde.
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Assentorpvej

Dog bibeholdes kantstensparkering omkring byens
apotek.
På tværs af vejen etableres på udvalgte steder
markerede overgange over vejen ved hjælp at et
belægningsskifte. De markerede overgange skal
fungere som trafikdæmpende elementer såvel
som medvirke til at signalere hovedgadens udstrækning og markere særlige områder på strækningen - eksempelvis et torv.

BUDGET FOR INDSATSOMRÅDET

3.260.000 kr.

Apoteket

INDSATSENS TILTAG

Indsatsen omfatter som udgangspunkt:
ͧͧ Renovering af fortove
ͧͧ Etablering af cykelstier

Ho
ve
d

ga
d

ͧͧ Markerede, fartdæmpende overgange
over vejen

en

ͧͧ Træer langs gaden

Områdefornyelse i Stenlille
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2 STATIONSVEJ
OMRÅDET

Indsatsen omfatter den vestlige del af Jernbanevej
og omfatter både vejens areal og de banenære
områder - herunder stationen.

Dertil fremstår selve Stationsvej som et bredt
vejrum uden definered kanter, hvilket får rummet
til at virke difust.

INDSATSEN

Arealerne omkring stationen fremstår i dag delvist
nedslidte og området kan virke utrugt - især om
aftenen.

Der etableres en stationsplads overfor indgangen
til Brugsen. Pladsen etableres med belægningsskifte, træer, siddemøbler og detaljer i belægning
og elementer i cortenstål.

Øst for stationen er en parkeringsplads, der sjældent bliver brugt bl.a. grundet pladsens afstand til
Hovedgaden.

Mod brugsen etableres en markeret overgang i
belægningen, der virker fartdæmpende og markerer stationsområdet.

I den sydlige side af vejen etableres vejtræer, der
vil skabe et grønnere præg i gaden og medvirke til
at tegne et mere klartdefineret vejrum.

BUDGET FOR INDSATSOMRÅDET

4.405.000 kr.

Ho
ve
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en

PROBLEMATIK

Vejen omorganiseres så der etableres parkeringspladser nord for vejen og tæt ved Hovedgaden,
mens det gamle parkeringsareal indrettes til en
busterminal.

Stationsvej
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INDSATSENS TILTAG

Indsatsen omfatter som udgangspunkt:
ͧͧ Etablering af stationsplads
ͧͧ Markeret overgang via belægningsskifte
over vejen

ALTERNATIV STATIONSPLADS

Som et alternativ er der udarbejdet et forslag til
udformning af stationspladsen, hvor den eksisterende, ikke bevaringsværdige lagerbygning
fjernes. Det giver mulighed for at skabe en større
og mere attraktiv stationsforplads, og ved at fjerne

lagerbygningen bliver orientering og oversigtsforhold på pladsen bedre.
Alternativet er dyrere end hovedforslaget, og
forudsætter derfor en ekstra finansiering.
Meromkostning: ca. 500.000 kr.

ͧͧ Parkering flyttes til område tæt ved Hovedgaden
ͧͧ Etablering af busterminal øst for stationsbygningen
ͧͧ Begrønning af gaden med træer.
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3 PLADSEN NORD FOR JERNBANEN

Både den lille forplads og indgangen og parkeringsarealet - samt indkørslen dertil - fremstår nedslidt. Der er et ønske i byen at få et torv, der både
kan fungere som mødested men også rumme
byens juletræ og lign.

INDSATSEN

Der skabes et mere veldefinret rum omkring parkeringspladsen, så den ikke længere vil have samme præg af 'bagside'. Dette gøres ved at etablere
en ryg langs pladsens nordlige kant - eksempelvis i
form af en cortenstålvæg.

Indgangen til parkeringspladsen forbedres ved
etablering af en kant mellem græs og vej. Der

BUDGET FOR INDSATSOMRÅDET

Ud mod Hovedgaden etableres et lille torv. Torvet
vil indeholde siddemuligheder og ellers fremstå
som en åben plads, der vil kunne anvendes til
skiftende aktiviteter.

510.000 kr.

en

PROBLEMATIK

Indsatsområdet har en prominent placeirng i
Hovedgaden, og marekerer den sydlige indgang til
byens centrum.

etableres up-ligt ved det store træ, der ved indgangen til pladsen, så området også markeres om
aftenen.

ga
d

Indsatsen omfatter parkeringspladsen nord for
Jernbanen - med indkørsel fra Hovedgaden, og en
lille forplads til Hovedgaden nr. 40, der vender ud
mod gaden.

og lign. Dertil er det et ønske at tydeliggøre parkeirngsarealet, så flere kan bruge det som erstatning
for kantstensparkering i Hovedgaden.

Ho
ve
d

OMRÅDET

Parkeringsarealet og det tilhørende græsareal
anvendes i dag til skiftende aktiviteter og skal også
fremtiden kunne tages i brug til markede, byfest

INDSATSENS TILTAG

Indsatsen omfatter som udgangspunkt:
ͧͧ nyt torv med belægninger og siddemøbel
ͧͧ Kantmarkering mellem græs og vej
ͧͧ Væg af cortenstål
ͧͧ Up-ligt på træ
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4 PLADSEN VED FAKTA
OMRÅDET

Indsatsen omfatter den lille grusplads på hjørnet
mellem Hovedgaden og Sneppevej.

INDSATSENS TILTAG

Indsatsen omfatter som udgangspunkt:

PROBLEMATIK

ͧͧ nyt torv med belægninger, siddemøbler
og beplantning

Med en beliggenhed ud mod Hovedgaden, har
indsatsområdet en meget synlig plads i gadebilledet. Området markerer den nordlige indgang til
byens centrum , men fremstår i dag blot som et
overskudsareal med grus.

INDSATSEN

Gruspladsen omdannes til et mindre torv med
siddemuligheder og en mindre andel beplantning
i plantekummer og bed.
Pladsen vil i fremtiden kunne fungere som mødested i byen, og der vil være mulighed for at opstille
et juletræ eller lign.

ej
ev

p
ep

På arealet er en lokalpaln, der udlægger pladsens
areal til byggefelt for erhverv. Indsatsen vil blive
realiseret, såfremt plangrundlaget kan mulliggøres, og der indgåes aftale med grundejer. Alternativt ønsker Sorø Kommune at anvende midlerne til
at forbedre de øvrige indsatser.

Sn

UAFKLAREDE FORHOLD

en

d
ga

d
ve
Ho

BUDGET FOR INDSATSOMRÅDET

350.000 kr.
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5 OMKRING KULTURHUSET
OMRÅDET

Indsatsen omfatter udearealerne omkring Stenlille
Kulturhus i Hovedgaden.

BUDGET FOR INDSATSOMRÅDET
535.000 kr.

PROBLEMATIK

Med indretning af Kulturhuset har borgerne i
Stenlille fået et vigtigt mødested i byen.
En del af de omkringliggende arealer er i den forbindelse også forbedret - herunder nylagt asfalt,
opsætning af plankeværk og indkøb af borde/
bænke.
Derer dog stadig mangler, for at området kommer
til sin ret.

INDSATSEN

Bygningens baggård forbedres, så den i højere
grad fremstår indbydende og kan bruges som
mødested for borgerne. De eksisterende bede i
gården forbedres med nye kantsten og beplantning.
Der mangler lys i baggården, hvor gæster parkerer.
Som en del af områdefornyelsen opsættes lamper.
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Ho
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Ud mod Hovedgaden etableres en markeret overgang i vejen ved et belægningsskifte. Overgangen
vil både virke fartdæmpende og markere indgangen til Kulturhuset.

INDSATSENS TILTAG

Indsatsen omfatter som udgangspunkt:
ͧͧ Etablering af markeret overgang
med belægningsskifte i Hovedgaden
ͧͧ Renovering af bede
ͧͧ Opsætning af lyskilder
Områdefornyelse i Stenlille
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6 LEGEPLADSEN
OMRÅDET

Indsatsen omfatter et grønt område med en gammel legeplads ved Hyldevej.

Den eksisterende legebakke udbygges ved brug af
overskudsjord til er større område med bakker til
leg.

PROBLEMATIK

Bålpladsen renoveres og der etableres siddepladser omkring aktiviteterne i området.

På arealet er i dag en gammel nedslidt legeplads.
Lokale beboere har renoveret en del af pladsen, men har et brændende ønske om at få nye
legeredskaber og øvrige elementer, der kan være
med til at gøre pladsen til et samlingspunkt i den
nordlige del af byen for alle generationer.

BUDGET FOR INDSATSOMRÅDET

425.000 kr.

INDSATSENS TILTAG

Indsatsen omfatter som udgangspunkt:
ͧͧ Nye legeredskaber og faldunderlag
ͧͧ Siddepladser
ͧͧ Landskabelig rumlig bearbejdning med
bakker og planter
ͧͧ Rammer til sportsaktiviteter som fodbold
og petanque
ͧͧ Renovering af bålplads

Legepladsen er det eneste aktive uderum i den
nordlige del af byens, mens den sydlige del har
mange udefaciliteter samlet omkring hallen.
Borgerne i området har selv taget initiativ til at
rejse penge til renovering af området, som vil
supplere områdefornyelsen. Den del fremgår af
investeringsredegørelsen bagers i dokumentet.

INDSATSEN

Der etableres et område med nye legeredskaber
og faldunderlag samt sportaktiviteter som petanquebane. Der fokuseres på at skabe aktiviteter
for alle generationer, og siddepladser i forbindelse
dermed.
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7 BELYSNING BAG HALLEN
OMRÅDET

Indsatsen omfatter en vej vest for Stenlille hallen.

Idræ
tsve

I området færdes mange børn og unge, da vejen
fører ned et spejderhus og også giver adgang til
boldbaner og skatepark.

j

PROBLEMATIK

Området bag hallen fremstår meget mørk og
derved utrygt.

INDSATSEN

Langs vejen opsættes en række lysmaster.

BUDGET FOR INDSATSOMRÅDET

150.000 kr.

INDSATSENS TILTAG

Indsatsen omfatter som udgangspunkt:
ͧͧ Opsætning af lysmaster langs stien vest
for Stenlille hal
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BUDGET, TIDS- OG HANDLINGSPLAN
TIDSPLAN

Områdefornyelsen i Stenlille forventes gennemført indenfor en tidsperiode på 5 år, forventeligt
med flest aktiviteter de første år.

Indsatser
1: Hovedgaden

kr

3.260.000

BUDGET

2: Stationsvej

kr

4.405.000

3. Pladsen nord for jernbanen

kr

510.000

4. Pladsen ved Fakta

kr

350.000

5. Omkring Kulturhuset

kr

535.000

6. Legepladsen

kr

425.000

7. Belysning bag hallen

kr

150.000

Programfase og rådgivning

kr

190.000

I alt

kr

9.825.000

Områdefornyelsen gennemføres inden for en
ramme på 9.825.000 kr., som finansieres med
3.275.000 kr fra staten og 6.550.000 kr fra Sorø
Kommune.
Sorø Kommune varetager gennemførelse af projekterne.
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Budget
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INVESTERINGSREDEGØRELSE
ANDRE RELATEREDE PROJEKTER OG
MULIGHEDER:

Formålet med områdefornyelsen er, at gøre Stenlille til en mere attraktiv by at leve i.

Dertil indeholder projektet en hensigt om at etablere fællesspisning i Stenlille, og derved skabe et
særligt mødested for byens beboere.

De gode initiativer der er igangsat bliver støttet af
områdefornyelsen, og er beskrevet som indsats

LEGEPLADSEN

JANUSGRUNDEN?

nr. 6.

I byen er flere gode initiativer, der støtter denne
målsætning - både uafhængig af, og i relation til
områdefornyelsen.

En gruppe borgere er gået sammen om at forbedre en nedslidt, kommunal legeplads i den nordlige
del af Stenlille.

Centralt i byen er en større tom grund, kaldet
'Janusgrunden', der har potentiale for fremtidig,
bynær byudvikling.

Investeringsredegørelsen indeholder en oversigt
over de projekter og potentialer der er i byen.

Borgerne har på eget initiativ indsamlet ca. 12.000
kr til forbedringer, bl.a med støtte fra den lokale
Superbrugsen. Dertil har SEAS-NVE fonden givet
tilsagn om at støtte projektet med 10.000 kr.

Grunden er omfattet af en lokalplan, der giver
mulighed for opførelse af boliger.

En gruppe borgere arbejder i øjeblikket med at
oprette et fødevarefællesskab i Stenlille.

Der forventes desuden at afholde arrangementer
- såsom loppemarked, for at støtte indsamlingen
yderligere.

Det er hensigten med projektet at dyrke de fødevarer man spiser lokal - i en såkaldt 'Paradishave'
nord for byen, der også kunne fungere som rekreativt udflugtsmål.

For at gøre opmærksom på projektet uddeles
flyers, og der er oprettet en hjemmeside for legepladsen: www.molleborgen.vibevej8.dk

Infrastrukturselskabet, som ejer stationsområdet,
har tidligere tilkendegivet at de er villige til at
kigge på muligheden for en medfinansiering af
en renovering og omlægning af stationsområdet.
Sorø Kommune indgår i dialog med Infrastrukturselskabet om dette.

FØDEVAREFÆLLESSKAB OG PARADISHAVE
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STATIONSPLADSEN - ALTERNATIV
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