Levetofte
Levetofte ligger cirka 2 km fra Haslev og
Ringstedvej, som forbinder Rønnede og Ringsted.
Levetofte er en mindre landsby med cirka 25
husstande.
Byen i landskabet
Landskabet omkring Levetofte er åbent og består
primært af intensivt landbrug og få mindre skove.
Levetofte ligger på ét af fire aflange øst-vest
orienterede bakkedrag, som ligger vest for Haslev.
Umiddelbart nord for landsbyen løber Orned Bæk
parallelt med landsbyen og Levetoftevej.
Landsbyen ligger som en tætbygget aflang
landsby, som er tydeligt afgrænset mod det åbne
land.
Byens opbygning og udformning
Oprindeligt har Levetofte bestået af otte gårde
og to landsbyhuse, der har ligget i den
nuværende landsbys vestlige ende. Alle husene har ligget med facaden helt ud mod vejen, der
har været bred og fungeret som fællesareal for byens indbyggere.
Levetofte har stort set ikke udviklet sig siden de tidligst tilgængelige historiske kort dateret 1807-1859,
og har overordnet set beholdt den oprindelige afgrænsning af byen. Eneste undtagelse hertil er en
gård fra 1890 som er bygget langs Teestrup Nedenvej i byens sydlige ende.
Oprindeligt blev byen dog anlagt med flere veje ud i markerne nord og syd for byen. Disse veje
eksisterer ikke længere, men beplantningsbælter markerer fortsat deres tidligere forløb.
Levetofte har beholdt den oprindelige afgrænsning mod det åbne land, og afgrænsningen
mellem land og by er tydelig defineret i marken. Den manglende udvidelse betyder dog ikke, at
byen ikke har udviklet sig i løbet af denne periode. Adskillige huse er i tidens løb etableret i
landsbyen, men alle er de blevet bygget på gårdenes tidligere jorde.
Husene er løbende som de er etableret, flyttet længere og længere væk fra vejen så der er lavet
forhaver med lave hække ud mod vejen. Bag husrækken mod vejen er der både ældre huse og
enkelte nye. De nyeste huse ligger i den østlige og vestlige udkant af landsbyen.
Vejforløbet gennem landsbyen består af en lige strækning med græsrabatter i begge sider, hvilket
trækker bevoksningen væk fra vejen og skaber gode oversigtsforhold.

Bebyggelserne i Levetofte
Husene er opført med meget varierende
byggestil, men overvejende velholdte. Nogle huse
er med tydeligt bindingsværk, mens andre er
opført som murermestervillaer fra 1920’erne og
30’erne. Andre igen er opført som typehuse fra
60’erne i et plan. Langt de fleste huse er opført
med saddeltag
Funktioner og aktiviteter
Levetofte har ikke på nuværende tidspunkt
nogen funktioner, men fungerer i dag primært
som bosætningsby. Enkelte af de oprindelige
gårde fungerer fortsat som landbrug i dag.
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Billede 1: Levetofte set fra øst.
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Al service og detailhandel findes i Haslev og Førslev.

Kort 1: Levtofte, 2011

Kort 2: Originalkort 1, 1808-1859

Byens grønne elementer
Beplantningen langs Levetoftevej består primært af velholdte hække og åbne forhaver og
gårdspladser. Der er ligeledes adskillige store fyldige træer, som er medvirkende til fornemmelsen af
en afgrænset landsby. Udover de tætte afgrænsede haver, skaber de brede græsrabatter et
åbent miljø langs vejen, hvilket giver et indtryk af at vejen skærer sig igennem landsbyen.
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Særlige værdier og sårbarheder
Levetofte er fint afgrænset i et ellers meget fladt
landskab. Landsbyens aflange og afgrænsede karakter
er med til at understøtte de øst-vestorienterede
bakkedrag som præger landskabet her.

Navnet

Anbefalinger
Levetofte er ikke vokset udadtil i flere hundrede år, og de
huse, som undervejs er opført i landsbyen, er
udelukkende etableret på de gamle marker, som tidligere har ligget omkring gårdene. Landsbyen
er i dag helt udbygget, og der er ikke mulighed for at opføre flere huse via huludfyldning.
Ved et fremtidigt behov for etablering af nye
boliger i området, henvises til Haslev by, der
ligger cirka 2 km fra landsbyen.
Landsbyens begrænsede størrelse gør at der ikke
er mulighed for en fysisk udvidelse af landsbyen.
På baggrund af dette og landsbyens
begrænsede kulturhistoriske værdi, anbefales
det at landsbyen ikke afgrænses i Kommuneplan
2013.
Byggestilen i landsbyen er meget varierende og
der bør derfor fremadrettet være mulighed for at
opføre bygninger af varierende karakter.
Billede 2: Fint eksempel på bindingsværkshus.
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