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Tybjerg og omegn
En skøn perle med tryghed, fællesskab og fantastisk natur

Fra idé til handling
Basisdokument
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Tybjerg og omegn
Tybjerg og omegn er en lille lokal perle i Næstved Kommune. I Tybjerg og omegn er vi stolte af
at leve og bo et dejligt sted med masser af lokalt sammenhold, hvor imødekommenhed, åbenhed
og nabosammenhold er omdrejningspunkterne. Vi har et stort fokus på fællesskab og tryghed.
Området har en række skønne landsbyer, udsigtspunkter og skove. Her er nogle af byerne
synliggjort på et kort over lokalområdet:

Hjelmsølille

Tybjerg

Hæggerup

Aversi

Tybjerglille
Tybjerglille
Bakker

Spragelselille

Spragelse

Området er præget af en landskabelig karakter, hvor den dejlige natur, karakteristiske
bevaringsværdige bygninger, mindesmærker, små naturperler og udsigten går hånd i hånd. Et
gode som borgerne selv beskriver som det, der er med til at gøre det rart at være i området !
Der er mange skønne naturområder, og området ligger relativt tæt på motorvejen til København.
Læs mere om vores skønne Lokalområde på vores hjemmeside: www.tybjerg.info
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Lokal Udviklingsplan
Lokalrådet for Tybjerg og omegn ønsker naturligvis en fortsat udvikling i lokalområdet, og
Lokalrådet har derfor valgt at deltage aktivt i Næstved Kommunes projekt om Lokale
Udviklingsplaner.
Lokalrådenes synlighed
skabes gennem lokale udviklingsplaner
Arbejdet med den borgerdrevne Lokale Udviklingsplan skal medvirke til at skabe lokal identitet,
større synlighed i og udenfor lokalområdet samt en oversigt over udviklingsmuligheder og en plan
for fremtidige borgerdrevne aktiviteter.
Der har i foråret 2014 været afholdt et borgermøde med fokus på at igangsætte denne
borgerdrevne Lokale Udviklingsplan. De fremmødte på borgermødet fortalte om områdets
fantastiske egenskaber og stoltheder, og der kom mange gode idéer frem i forhold til at gøre
området endnu mere attraktivt. Alle borgere i har hen over sommeren 2014 via et elektronisk
spørgeskema haft mulighed for at prioritere og kommentere på disse idéer samt komme med nye
forslag til at skabe udvikling i området. Alle har også haft mulighed for at fortælle, hvad de er
stolte af i vores lokalområde, og hvad de mener, at visionen for Tybjerg og omegn skal være.
Disse mange stoltheder vil i løbet af 2015 blive synliggjort på henholdsvis Næstved Kommunes
hjemmeside og på Lokalrådets hjemmeside. Der er igangsat et samarbejde mellem Lokalrådene
og Næstved Kommune for at styrke synligheden af lokalområderne.
I efteråret 2014 blev der afholdt endnu et borgermøde med fokus på at prioritere og sætte
handling bag nogle af de gode ideer. De mange idéer og resultatet af spørgeskemaundersøgelsen
er samlet i dette dokument. Lokalrådet vil arbejde videre med at realisere nogle af ideerne.
Vil du være med?
Der er altid plads til flere frivillige aktive borgere, så hvis du har lyst til at være med til at
realisere én eller flere af de mange gode ideer, så tøv endelig ikke med at kontakte en af os fra
Lokalrådet…
Alle kan være med, og alle kan bidrage med noget…
Hvis alle bidrager bare lidt, så kan vi sammen nå langt… 

God læselyst og god arbejdslyst
De bedste hilsner
Lokalrådet for Tybjerg og omegn
Du er altid velkommen til at kontakte os,
hvis du har nogle spørgsmål og/eller gode idéer.
Kontakt formand Peter Seedorff:
E-mail: p.seedorff@123dk.dk
Tlf.: 25141196
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Hvad er vigtigt for borgerne i lokalområdet Tybjerg og omegn

Fremsatte ideer fra første borgermøde - opstillet efter antallet af borgere, der har
prioriteret idéen som værende vigtig for udviklingen af området:
1. Cykelsti fra Tybjerglille Bakker til Herlufmagle (70%)
2. Bedre mobildækning (67%)
3. Fibernet (57%)
4. Udvikling af Tybjerghus (57%)
5. Multihal (57%) = Multihal og Kulturhus
6. Gårdbutikker (51%)
7. Fælles kulturelt mødested i Tybjerg (50%) = Multihal og Kulturhus
8. Et bæredygtigt Tybjerg som overordnet mål (45%)
9. Udnyttelse af naturen til ride-, cykel- og naturstier (45%)
10.Naturskole – også for brugere uden for lokalområdet (45%)
11.Spejle i skarpe vejsving (44%)
12.Landbotik i Tybjerghus (44%)
13.Nedrivning af faldefærdige huse (43%)
14.Overordnet stinet internt i området og til nabobyerne (41%)
15.Markedsføring af området bl.a. informationsfolder/velkomstfolder (41%)
16.Ressourcebank – samling af ildsjæle (40%)
17.Cykelsti langs Tybjergvej/Tornelundsvej (40%)
18.Fælles markedsføring af lokale produkter (38%)
19.Naturbørnehave (37%)
20.Videreudvikle fælles hjemmeside – Tybjerg.info (35%)
21.Generel by- og landskabsforskønnelse med frugttræer, alleer, blomster mv. (35%)
22.Genetablering af kirkesti til Herlufmagle (32%)
23.Riders Cup – sociale sideeffekter (31%)
24.Riders Cup – kommercielle sideeffekter (29%)
25.Naturfitness (28%)
26.Udvikling af Tybjerg-App (23%)
27.Gruppemail til hurtig information (22%)
28.Skaterbane (21%)
29.Ollekolle (17%)
30.Trafikchikane – Tornelundsvej i Aversi (14%)
31.Blomsterbede i Aversi (passet af borgerne) (11%)
Ud over de mange ideer fra borgermødet, så har borgerne haft mulighed for at komme
med nye inputs til, hvad de mener, at der skal til for at styrke udviklingen af
Lokalområdet. Disse idéer fremgår sidst i dette dokument og vil blive taget op igen
senere.
Der arbejdes pt. videre med de ideer, der er markeret med fed ovenfor.
Kontakt lokalrådet, hvis du vil høre mere…
Husk at alle kan være med… 
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Idé-banken
Samlet oversigt over ideer fra Borgermøde og spørgeskemaundersøgelsen
Kommunikation
Vi kan styrke lokalområdet ved at udnytte de mange muligheder moderne kommunikationsformer giver for at dele
oplysninger og koordinere (fx. transport, indkøb mv.); men det kræver, at netværk og software fungerer.

Idé

Andel der
synes idéen
er vigtig

Andel der
har ideen i
top 3

Mobildækning
Fibernet
Ressourcebank
Videreudvikling af fælles hjemmeside (Tybjerg.info)
Udvikling af Tybjerg-App
Gruppemail til hurtig information
Nye ideer fra spørgeskemaundersøgelse

67%
57%
40%
35%
23%
22%

28%
26%
8%
6%
4%
3%

Bemærkninger

Separat markedsføring af skolen (se kommentar)
Fælles kommunikation og samarbejde om fælles initiativer

Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelsen:




Skolen skal styrkes yderligere som en hjælp til det lokale, så det er Tybjerg der blinker på landkortet
Det er absolut nødvendigt at skabe en fælles internetplatform, hvor beboerne kan udtrykke deres
meninger og læse andres bidrag; hvor de kan udklække ideer og blive inspirerede; og hvor de kan finde
hinanden i fælles aktiviteter og planer for fremtiden.
Styrk foreningssamarbejdet, foreningernes dag er et godt initiativ som skal bevares og støttes

Fælles Kultur- og Idrætshus i Tybjerg
Vi kan gennem et samarbejde mellem Tybjerg Privatskole, Kirken, Forsamlingshuset, områdets foreninger m.fl. skabe
nye og bedre rammer for kultur- og idrætslivet i Tybjerg. Et byggeri med idrætshal og lokaler til foreninger og skole er
økonomisk realistisk, hvis vi går sammen om at skabe de bedst mulige forhold for foreninger, borgere og elever.

Idé

Andel der
synes
idéen er
vigtig

Andel der
har ideen i
top 3

Multihal
Fælles kulturelt mødested i Tybjerg
Naturskole – også for brugere uden for lokalområdet
Naturbørnehave
Riders Cup – sociale sideeffekter
Skaterbane
Nye ideer fra spørgeskemaundersøgelse

57%
50%
45%
37%
31%
21%

29%
11%
9%
6%
3%
1%

Bemærkninger

Samarbejde mellem skolen og de øvrige institutioner (se kommentar)

Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelsen:




Videreudvikle og styrke samarbejdet mellem Tybjerg Privatskole, Tybjerg gymnastikforening, kirken,
forsamlingshuset og øvrige eksisterende foreninger, klubber og institutioner for at skabe flere
synergieffekter, der kan skabe yderligere jobs og opmærksomhed og interesse for Tybjerg og omegn.
Det ville være super om der kunne etableres et fælles kultur-, skole-, sports- mv.-hus i Tybjerg
Tag udgangspunkt i børnehave/skolen og lad disse faciliteter danne ramme og fælles udnyttelse af
ressourcerne på tværs for fritid, sport, spejder osv
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Stiforbindelser
Vi kan binde området sammen, sikre vejen for de bløde trafikanter, og gøre området mere attraktivt for motionister
gennem forbedring af eksisterende markveje, skiltning, genopretning af gamle stier og nyanlæg (primært langs vej)

Idé

Andel der
synes
idéen er
vigtig

Andel der
har ideen i
top 3

Cykelsti fra Tybjerglille Bakker til Herlufmagle
Udnyttelse af naturen med ride-, cykel- og naturstier
Overordnet stinet internt i området og til nabobyerne
Cykelsti langs Tybjergvej/Tornelundsvej
Genetablering af kirkesti til Herlufmagle
Naturfitness
Nye ideer fra spørgeskemaundersøgelse

70%
45%
41%
40%
32%
28%

30%
13%
8%
10%
3%
3%

Bemærkninger

Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelsen:



Det er et problem at det er meget farligt for vores børn at cykle da der er meget trafik og de kører
meget stærkt. Det medfører at børnene ikke får den lette motion ved i dagligdagen at transporterer sig
selv. Samt ikke mindst den frihed det er at kunne tage sin cykel
Cykelstier blev faktisk lovet i forbindelse med skolesammenlægningen

Lokal Produktion og Butik
Vi skal prøve at opmuntre til en fortsat lokal produktion med anvendelse af lokal arbejdskraft - det er samtidig vigtigt at
en lokal handel kan bevares af hensyn til de mindre mobile medborgere.

Idé

Andel der
synes idéen
er vigtig

Andel der
har ideen i
top 3

Udvikling af Tybjerghus
Gårdbutikker
”Landbotik” i Tybjerghus
Fælles markedsføring af lokale produkter
Riders Cup – kommercielle sideeffekter

57%
51%
44%
38%
29%

18%
4%
11%
4%
4%

Bemærkninger

Nye ideer fra spørgeskemaundersøgelse
Der skal skabes arbejdspladser og attraktive faciliteter for børn og voksne lokalt ved at understøtte skolen i
Tybjerg (se kommentar)
Lokal dagligvarebutik

Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelsen:




Vi skal have udbygget skolen, da den er den nemmeste vej til at opfylde både ønsket om arbejdspladser
og attraktive faciliteter. Gennem skolen skabes netværk mellem områdets indbyggere. Kan der skabes
nye faciliteter for skolen, idrætsudøvelse, kirken og kultur er der taget et godt skridt i den rigtige
retning, selv om det ikke bringer området helt i mål.
Bedre udnyttelse af forsamlingshuset - gerne samarbejde mellem det og Tybjerghus. Slå jer sammen i
stedet for hver især at kæmpe for overlevelse
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Øvrige forslag
Ikke alle forslag fra mødet rummes i de ovennævnte indsatsområder. Det gør dem dog ikke nødvendigvis mindre vigtige.
Flere er meget konkrete og kan let føres ud i livet, hvis der er vilje til det.

Idé

Andel der
synes
idéen er
vigtig

Andel der
har ideen i
top 3

Et bæredygtigt Tybjerg – overordnet mål
Spejle i skarpe vejsving
Nedrivning af faldefærdige huse
Markedsføring af området bl.a. vha. informations/velkomstfolder
Generel by- og landskabsforskønnelse med frugttræer,
alleer, blomster mv.
Oldekolle
Trafikchikane Tornelundsvej i Aversi
Blomsterbede i Aversi (passet af borgerne)
Nye ideer fra spørgeskemaundersøgelse

45%
44%
43%
41%

6%
7%
8%
8%

35%

2%

17%
14%
11%

1%
4%
1%

Bemærkninger

Aktiviteter for børn og unge gennem en aktiv idrætsforening
Bedre kollektiv trafik. Fx skolebus til Glumsø-området
Bedre busforbindelser til Herlufmagle, Næstved og Ringsted (se kommentar) og til Næstved/Ringsted
Legepladser (se kommentar)
Nye udstykninger på landet for at underbygge skolen
Fælles foreningsfest for hele området (se kommentar)
Arrangering af musik, sammenspil, koncerter og festivaler
Offentlige skraldespanden i byen (Tybjerglille Bakker)
En natur-fitnessplads som både er sjov og sund at bruge for voksne og børn
Fartdæmpning på Tybjergvej langs skolen og hen forbi Klintemarksvej
Fælles indsats imod røg og støj, så de ramte borgere ikke skal stå alene
Gode foredrag af forskellig art
Fælles fundraising- søg EU midler til landdistriktsudvikling
Aktiv indsats for at få flere med til aftenarrangementer som fællessang, strikkeklub, foredrag, højtlæsning
m.v.
Nye gymnastikhold
Legepladser i de små byer. Vi mangler en legepladser hvor børn unge og eventuelt forældre med børn kan
mødes og lege og snakke.
Bus til Herlufmagle, der passer med de øvrige busser
Fælles foreningsfester
Et fælles område – fx en park, hvor folk kunne mødes og være sammen

Kommentarer fra spørgeskemaundersøgelsen i forhold til øvrige idéer:








Legepladser i de små byer. Vi mangler legepladser, hvor børn unge og eventuelt forældre med børn kan
mødes og lege og snakke.
Bus til Herlufmagle, der passer med de øvrige busser, da det er svært for de unge at komme til
uddannelsesinstitutioner i Næstved, Ringsted og Haslev.
o Få bus (685) til at køre (OGSÅ i sommerferien), så det passer sammen med bus 680. Det er jo
fuldstændigt LATTERLIGT, at vores unger ikke kan benytte tilbuddet om gratis svømmehal i
ferierne, fordi bussen ikke kan hente dem!
Afholde fælles fester, i stedet for at hver forening afholder sin egen fest. Derved kan de mange
forskellige foreninger mødes og lære hinanden bedre at kende. Man kan jo starte med at 2-3 foreninger
går sammen om en fest, og så lade det udvikle sig derfra.
Bedre offentlig trafik!! Da det ikke er alle, der har mulighed for at køre i egen bil.
Busforbindelser – offentlig eller privat
En savnet ting ved søen er flere huller/adgang til søen, med henblik på fiskeri, badning, fugleliv
observation osv. Samt opsætning af skraldespande langs søen, så folk kan komme af med hundeposer,
engangsgrill osv.
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Info - spørgeskemaundersøgelsen i Tybjerg og omegn
(juni-september 2014)
Antal besvarelser i alt: 156
Aldersfordeling (144 har valgt at besvare spørgsmålet vedr. alder)






Ca.
Ca.
Ca.
Ca.
Ca.

14% under 25 år
11% mellem 26-35 år
46% mellem 36-50 år
21% mellem 51-65 år
8% over 65 år

Kønsfordeling (147 har valgt at besvare spørgsmålet vedr. køn)



59% kvinder
41% mænd

Hvor bor respondenterne (129 har valgt at besvare spørgsmålet vedr. område/by)







35%
14%
11%
7% i
4% i
29%

i Tybjerglille Bakker
i Tybjerg/Hjelmsølille
i Tybjerglille/Hæggerup
Aversi
Spragelse/Spragelselille/Broksø
bor ikke i lokalområdet

Der er 38 respondenter, der ikke bor i lokalområdet. Ca. 1/3 af dem bor i Herlufmagle.
De øvrige kommer forskellige steder fra i Næstved Kommune og et par stykker fra Kbh.
71% af dem angiver tilknytning til skole/institution som årsag til, at det har besvaret spørgeskemaet.
De øvrige nævner arbejde, brug af foreningstilbud samt familie og venner i området som årsag.

I forhold til om borgerne evt. kunne have lyst til at være med til at realisere én eller flere af ideerne, så ser
det således ud:
Ja: 35 borgere (25%)
Måske: 75 borgere (53%)
Nej: 31 borgere (22%)
Øvrige generelle kommentarer:
o
o

o

Vi har tidligere i Tybjerg vist evne til at samarbejde for at opnå resultater, særligt når funktioner var
truet. Den samarbejdsvilje skal gerne styrkes så den også kan bruges til at løfte andre fællesopgaver!
Jeg synes at de ovennævnte tiltag er en god start men det hjælper ikke ret meget på de mere
fundamentale mangler som byen slås med. Her tænker jeg især på manglende kollektiv transport,
indkøbsmulighed og ikke mindst en bæredygtig skoleløsning. Jeg er ganske klar over at der er en skole i
Tybjerg men men det er at betragte som en privat skole med dertilhørende egenbetaling. Min
hovedtanke er at hvis byen skal være levende så skal der flere unge familier til som kan føle sig
hjemme. Dvs. kollektiv transport til Næstved/Ringsted, indkøbsmulighed, (Mini-Netto), brugbar
skoletransport til Herlufmagle men fleksibel pasningsordning til børnene. Det er tilbud som disse der
sætter gang i en positiv udvikling. Det skal være muligt at passe et normalt familieliv selvom man bor
på landet.
Husk os i Orup og langs Suså landevej.
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Visionære og positive udsagn fra borgerne om Tybjerg og omegn
Tybjerg og omegn skal være kendt for:

Nærhed og fællesskab midt i den smukke natur.

Vi hjælper hinanden også i dagligdagen og vi færdes sikkert og trygt.
Attraktivt bosætningsområde, med gode faciliteter

et aktivt lokalområde med tilbud til unge såvel som ældre

Et godt lokalområde, hvor mine børn kan trives i skole og fritid, kan færdes trygt på vejene, bruge vores
dejlige natur og samtidig også et sted hvor jeg kan se mig selv som gammel og hygge mig med naboer
og venner.

Et godt liv for alle - naturligvis!

Tybjergområdet skal være kendt for iværksætteri, de mange ildsjæle.
Skolen i Tybjerg er i fantastisk positiv udvikling.
Multihal, til div sportsaktiviteter o.a

sammenhold
sociale arrangementer

Produktion af fødevarer, familieliv, børn, aktiv fritid + det gode lokale samarbejde

meningsfulde- og måske lidt anderledes arrangementer.
Skolens profil (cykelløb Århus - København)

Bidrage med det vi kan, bruge hinandens styrker

Fællesskab

For en god skole, trygt og rart nærmiljø, landlig idyl

En stærk skole
God kollektiv trafik, så en familie ikke behøver 2 biler
Mulighed for indkøb til de ældre (og alle andre)

At få flere unge i området..

Udbygning af Tybjerg Privatskole, så den kan rumme alle årgange fra 0.-9. Kl., have
undervisningslokaler til alle relevante fag, samt danne ramme om diverse arrangementer, foreninger
m.m.
Tilbud, "værested/mødested" for børn og unge, som kan styrke fællesskabet, interessen og ansvaret for
vores område.

Sammenhold, plads til alle

Tybjerg skal vise at der er muligheder for liv og beskæftigelse i et yderområde så bosætning sker på
baggrund at et tilvalg af området.

Tybjerg Privatskole
Tybjerg Forsamlingshus

Udvikling af Tybjerg Privatskole. Bedre muligheder for de unge mennesker Evt. et samlingssted om
aftenen. Evt. Pakour for børn og unge i området

Et åbent samfund for alle, en god skole og et aktiv foreningsliv, som kan tiltrækker folk andre steder fra.

Natur og kultur i skøn forening!

Trafiksikkerhed. Der er mange børnefamilier, men også meget tung trafik, der ikke sætter farten ned
gennem landsbyerne. Samtidig kan vi ikke tiltrække unge/børnefamilier, hvis mobildækningen er så
ringe, som den er.

Vi har mange engagerede ildsjæle, der gør et kæmpe arbejde for lokalområdet, skolen etc.

En grøn plet mellem Næstved, Ringsted og Haslev. Er hyggeligt og naturskønt pendlerområde.

At være godt forbundet med de øvrige byer i kommunen og at det ikke besværligt at bo i Tybjerg

Natur, og mulighed for at bruge den... Og gør den brugervenlig

At man har indkøbsmuligheder i området og en bus mellem Haslev og Næstved via Aversi, Tybjerg og
Tybjerglille Bakker. Der var en skændsel da den rute blev nedlagt for år tilbage. Man har ikke mulighed
for at blive gammel i området uden at blive isoleret.

et velfungerende infrastruktur så som transport, indkøb, skole, fritidsaktiviteter og et trygt miljø.

Ikke de store visioner, men godt naboskab og naturskønt område - mangler gangstier, evt. hundeskov

Byfest, cafe, osv. støtter jeg gerne op om.

Der mangler i dag offentlig transport som børnene/de unge kan bruge når de skal til/fra skole i andre
byer end Herlufmagle.

Min vision er at Tybjerg området er et godt sted at bo, for her er folk hjælpsomme, venlige og kommer
hinanden ved.
Det er vigtigt at vi lærer hinanden noget bedre at kende.

At man kan bo i Tybjergområdet i den 3. alder. Så bedre busforbindelser eller taxa ønskes.

Man skal kunne færdes i trygge rammer. Børn har pasningsmuligheder og god skole
rimelige offentlige transportmuligheder

sport, natur og omsorg overfor andre

Det er VIGTIGT at kunne komme hertil og herfra, selv om man ikke har bil/knallert!
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Et god sted at bo, fordi der er mulighed for pasning af i lokalområdet, samt børnene kan starte der
skolegang i lokalområdet
Engagement i samfund, naboskab, rigt på foredrag, loppemarkeder.
Bæredygtighed og foreningssamarbejde
Økologi.
Godt sammenhold (fællesskab).
Vores lokalområde skal være kendt for en smuk natur med let adgang til byområder (Næstved,
Ringsted, Haslev). Frisk luft og udfoldelsesmuligheder for alle. Gerne med bedre stianlæg som forbinder
området.
Transport er afgørende for at området fungerer for både unge familier og ældre.
Bredbånd og mobildækning skal være velfungerende for alle.
Samlingssteder med aktiviteter er vigtige. Hvad der fungerer bedst er jeg usikker på. Cafe,
forsamlingshus .... Men det er nok vigtigt ikke at sprede sig for meget med derimod samle energierne.
Fællesskab frem for modarbejdning, positiv ånd og hygge/fester
At der er LIV og vi kommer hinanden ved - ikke bare et soveby / område.
Børnevenligt og tiltrækkende for unge og børnefamilier..
Co-operativ, grønt øko, øko generelt.
Bedre trafikforhold - både stier og busforbindelser (evt. organiseret samkørsel)
et super godt område at bo i, hvor man hjælper hinanden og kommer hinanden ved
Cykelstier, så det bliver mere sikkert for børnene
Udvikling af fritidstilbud/idrætsforeningen/ nye klubber
Fastholdelse/udvikling af børnehave og skole
Bevare Tybjerghus
Området skal være kendt for: Fællesskab, Samarbejde og Udvikling
Vision: at flere bosætter sig i området
At børnehave, skole og foreninger får tilgang af "kunder"
Et godt sted at bo i "udkants Danmark"
Natur og ridestier.
Vi skal først og fremmest forsøge at bevare/bygge videre på vores café og butik Tybjerghus. Muligheden
for at mødes i lokalområdet og handle, få en snak, spise et billigt måltid, især når man ikke mere er så
mobil, er meget vigtig.
OG DET TILBUD ER HVAD VI ER KENDT FOR! DET ER LIVSKVALITET!
Og så kan man jo koble en masse på omkring infrastruktur.
Men den halter jo i hele landet.
samling om skolen og kirken (det eneste lokale, jeg har nærmere kendskab til)
naturen. et godt sted at bo, fortæl om alle de ildsjæle der laver frivilligt arbejde. men folk kan kun bo
der, hvis der er nogle arbejdspladser - ikke for langt væk. det kræver også at togtrafikken virker og
bliver hurtigere til Kbh’s-området.
Intet "liv" uden arbejdspladser.
Et godt og aktivt lokalmiljø - både m.h.t. foreningsliv og kultur.
En velfungerende skole.
At her er velfungerende offentlige transportmuligheder, både for børn og voksne.
sammenhold og fællesskab, på skolen eller i Tybjerg hus
arrangementer for børn og voksne
Infrastrukturen skal være helt i top. Vi mangler offentlig transport. Mobil - internetdækning bør også
prioriteres.
Derudover skal vi fortsat være kendt for de mange fritids tilbud, og vores lille café og butik skulle gerne
bestå fremover.
Et tilbud, som ikke findes mange steder i DK.
Hvis vi kan bevare, de tilbud vi har, og infrastrukturen forbedres, forventer jeg ikke mere.
At Tybjergs privatskole er helt speciel
Vores flotte natur. Vores skole, og vores lille sociale omegn.
vores gode skole
musik
At det er et småt hyggeligt og sjovt område at være i
Multihal
Et sted med ro og fokus på naturen.
Fantastisk skole, midt i naturen, som er fyldt med skønne steder, rigt dyreliv, og fantastiske mennesker
Bedre kollektivtransport.
Unikt fællesskab
Et stærkt lokalsamfund med folk der tør tage initiativ til forbedringer og fornyelser, i stedet for at have
holdningen "det er der garanteret andre der gør". Stærke lokale produkter og muligheder. God
udnyttelse af lokale ressourcer.
Vores lokalsamfund skal være kendt på den frivillige aktivitet i diverse embeder. Herunder især Caféen
og den nye Landbotik.
smuk natur og mulighed for at komme tøt på naturen .stier bl.a. til Herlufmagle
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