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Byen er omgivet af skov og 
marker

Ved Dalby løber to bække sam-
men og danner Tryggevælde Å

Tryggevælde Å og Ådalen

”Kælkebakken”

Grønne arealer ved hallen

Heeringområdets kirsebærplan-

område

2.040 indbyggere i Dalby byom-
råde (2016)

-
senteret med en overvægt af 
40-49-årige samt 50-59-årige 

20-29-årige

Byens borgere er aktive  
- særligt i idrætsforeningen

Frivillighed og lokal opbakning til 
den lokale Borgerforening

Flere lokale foreninger heri-
blandt:
• Dalby og omegns Borgerfor-

ening
• Dalby gymnastisk- og idræts-

forening

Foreningerne arrangerer bl.a.:
• Fælles Skt. Hans-arrangement 

ved hotellet
• 
• Det årlige traditionsrige 

Dalby Marked

Har i mange år været præget af 

I mange år var Heeringområdet 
med tilhørende kirsebærplan-
tage et aktivt erhvervsområde 

kirsebærlikør

til et stykke fra toppen af Dalby 
bakke

Haslev

Haslev-Karise - 264
 

Bavneskolens område

til hovedstadsområdet

• 
• 

Lokale cykel- og gangstier

Skole (Bavneskolen)

SFOdin på Bavneskolen

Dalby Ældrecenter

Idrætsforening med hal

Dalby Kirke

Boligmassen består primært af 

Legepladser ved Dalgården og 

Hallen og boldbanerne/de  
tilstødende grønne arealer



DALBY



DALBY

919

1.102

1.306

1990

1996 1.666

2000

2004 1.965

2010 2.152

2012 2.121

2016 2.040

0-9 år 263 236 219 221

10-19 år 363 352 346 312

20-29 år 121 121 121 134 126 154 155

30-39 år 240 225 226

40-49 år 423 435 439 410 362 359

50-59 år 290 322 330

60-69 år 234 235 249 243 251 256

96 102 109 141 149 151

55 50 51 49 49

90-99 år 11 14 14 16 19 20

100-109 år 0 0 0 0 0 0 0

110 år + 0 0 0 0 0 0 0
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BOSÆTNING 

-
heden til København, kan Dalby få en position som 
en attraktiv bosætningsby tæt på hovedstadsområdet. 

lavere i Dalby end i Storkøbenhavn, og byen har et vel-

ensartet. Det svækker fastholdelsen af borgere, når 

potentiale som bosætningsby, men det kræver, at byen 

-
lesskaber eller andre tiltag, der kan lette et pendlerar-

-

Dalby skal slå sig op som en god by for bl.a. børnefa-

skolebørnene selv kan komme til og fra skole, mens 

-
med også vigtig i forhold til at præsentere Dalby på en 
attraktiv måde.
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BYUDVIKLING OG IDENTITET 

Der er et stort potentiale i det gamle Heeringområde. 

-
dørsarealer og selve kirsebærplantagen, der ville være 

-

med kirsebærtræerne. 

I forhold til branding og bosætning er der et potentiale 
i at fremhæve fortællingen om Heeringområdes histo-

-

-

en række tidligere lærerboliger på skolens område, 

aktiviteter. 

NATUR OG GRØNNE OMRÅDER

-
de Å. Flere borgere i Dalby nævner et potentiale i at 

-

-
ative områder. Borgerne er dog forment adgang til en 
stor del af skovområderne og ønsker sig større adgang, 

og andre besøgende. 

ORGANISERING OG SYNLIGGØRELSE 

Borgerne i Dalby er velorganiserede i Borger- og Dalby har mange arrangementer og engagerede borge-
re, der er med til at skabe liv i Dalby. Det er en styrke, 
som med fordel kan synliggøres bedre. Det kan være 
med til at tydeliggøre og styrke det lokale engagement 
yderligere. Ligesom det også kan være med til at til-
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VISION FOR DALBY

FOKUSOMRÅDER

POSITION PÅ DET  
KOMMUNALE LANDKORT 
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RAMMER FOR FÆLLESSKABER: 
 

PROJEKTTITEL Afklaring af køb af tidligere lærerboliger ved skolen til rekreative formål. 

BESKRIVELSE Afklaring af kommunalt salg af ejendomme ved skolen. Herefter udvikling af de gamle 
lærerboliger til multihuse med bl.a. mindre pladskrævende idrætsaktiviteter, rekreative 
og kulturelle tilbud.  

Det bemærkedes, at der i Faxe Kommune allerede er praksis for at sælge til borgerne – 
det er sket før.  

TIDSPERSPEKTIV Kortsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Rammer for fællesskab. 

ANSVARLIG Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson. 

HANDLINGER Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og lav en plan for processen.  

 

PROJEKTTITEL Øget halkapacitet og medborgerhus.  

BESKRIVELSE Der er ønske om en større hal, da der er stor tilslutning til det lokale idrætsliv. 
Derudover ønskes et lokalt samlingssted.  

TIDSPERSPEKTIV Langsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Rammer for fællesskab. 

ANSVARLIG Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson. 

HANDLINGER Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og lav en plan for processen.   

 

PROJEKTTITEL Samlingssted for unge – i tråd med naturlegeplads. 

BESKRIVELSE Etablering af et samlingssted for byens unge – et projekt der evt. også ville kunne søges 
midler til hos Faxe Kommunes pulje. 

TIDSPERSPEKTIV Kortsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Rammer for fællesskab. 

ANSVARLIG Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson. 

HANDLINGER Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og lav en plan for processen.   

 

PROJEKTTITEL Fælles rekreativt område ved idrætspladsen. 

BESKRIVELSE Der mangler rekreative samlingspunkter, og placeringen ved idrætspladsen i nærhed til 
hallen kunne være oplagt. 

TIDSPERSPEKTIV Kortsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Rammer for fællesskab. 



ANSVARLIG Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson. 

HANDLINGER Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og undersøg, hvad 
mulighederne er for et fælles rekreativt område på denne placering. 

 

PROJEKTTITEL Etablering af naturlegeplads med tilhørende puljeansøgninger mv. 

BESKRIVELSE Der mangler frit tilgængelige legepladser og lokale mødesteder, som der kan skabes rum 
for med etablering af en lokal naturlegeplads. Der bliver søgt midler til projektet hos 
Faxe Kommunes projektpulje.  

TIDSPERSPEKTIV Kortsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Rammer for fællesskab. 

ANSVARLIG Arne Rohde. 

HANDLINGER Der afventes i øjeblikket svar fra kommunen på puljeansøgningen. Herefter kan 
etableringsarbejdet påbegyndes – alternativt, skal midlerne til etablering søges andre 
steder.  

 
 
BRANDING OG IDENTITET: 
  

PROJEKTTITEL Øg tilgængeligheden til Heeringområdet. 

BESKRIVELSE Afsøgning af mulighederne for at gøre Heeringområdet, herunder hallerne, offentligt 
tilgængeligt. 

TIDSPERSPEKTIV Langsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Branding og identitet. 

ANSVARLIG Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson. 

HANDLINGER Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson, lav en plan for brugen af 
området og start en dialog med ejeren af området. 

 
 
INFRASTRUKTUR: 
  

PROJEKTTITEL Kollektiv trafik og bedre forbindelser på tværs.  

BESKRIVELSE Der et ønske om, at den kollektive trafik gøres billigere, og at der skabes bedre 
forbindelser på tværs samt stier til skolen. 

TIDSPERSPEKTIV Langsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Infrastruktur. 

ANSVARLIG Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson. 

HANDLINGER Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og lav plan for hvordan 
kommunen kan blive gjort opmærksom på problematikken omkring prisniveauet. 
Derudover laves en opgørelse over, hvor de tværgående forbindelser skal 
styrkes/mangler og hvordan det kan gøres.  

 



PROJEKTTITEL Tilgængelighed til naturen.  

BESKRIVELSE Styrk forbindelser og tilgængelighed til naturherlighederne samt synliggør eksisterende 
stier.  

TIDSPERSPEKTIV Langsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Infrastruktur. 

ANSVARLIG Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson. 

HANDLINGER Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og lav en plan for processen, 
herunder en plan for dialog med godsejere om samarbejde. 

 
 
BOSÆTNING: 
 

PROJEKTTITEL Flere mindre andels- og lejeboliger til unge, ældre og enlige. 

BESKRIVELSE Der er et ønske om flere varierede boligtilbud i byen. 

TIDSPERSPEKTIV Langsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Bosætning. 

ANSVARLIG Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson. 

HANDLINGER Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og lav en plan for processen.   

 

PROJEKTTITEL Nyt bibliotek. 

BESKRIVELSE Der er et ønske om et nyt bibliotek i byen.  

TIDSPERSPEKTIV Langsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER: 

Bosætning. 

ANSVARLIG Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson. 

HANDLINGER Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og lav en plan for processen.   

Tænk evt. over hvad det er for behov et nyt bibliotek skal dække – er det et sted at 
mødes, et sted at låne bøger, begge dele eller andet? 

Kan disse behov evt. dækkes på andre måder end med et bibliotek? 

 


