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Øst og vest for byen er der 

mindre skove

Godthåbsdalen

Faxe Å

Grøn kile fra syd og ind til 
stadion i byen

Grønne plæner ved Kalkbruddet 

3.950 indbyggere i Faxe (2016)

Alle aldersgrupper er repræsen-
teret, men med en overvægt af 
40-69-årige. 

Lokale foreninger indenfor:
• Erhverv
• Idræt 
• Kirker/menigheder

Faxe Ladeplads, Karise og  
Rønnede omkranser byen

 
10 minutter til motorvej E47
30 minutter til Køge
60 minutter til København 

 
29 minutter til Køge
75 min til København 

102A, 261, 262, 263, 264, 265, 
266, 267, 269 og 630R

100 min. til international lufthavn

Gode indfaldsveje – Ny Næst-
vedvej og Egedevej

Togforbindelser til Køge fra 
stationen Faxe Syd St.

Lokale cykel- og gangstier

Østskolen – afdeling Rollo 

Rollingen Fritidshjem

Børnehuset Heimdal

Kridthuset (Fakse Menigheds-
børnehave)

VUC

Aktivitetscenter Æblehaven

Lindevejscentret

Plejecentret Søndervang

Faxe Sundhedscenter

Faxe-hallerne inkl. svømmehal

Faxe Bibliotek

Geomuseum Faxe 

Biograf Kanten

Faxe Kirke

Faxe Kalk A/S

Royal Unibrew A/S

Haribo Lakrids A/S

Dagligvarebutikkerne Meny, 
Fakta, Netto og Aldi

 

Torv med vandkunst

Smukke og velbevarede ældre 
bygninger i byen

Boligmassen består primært af 
parcelhuse og forskellige tæt-lav 
og etageboliger
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1970 2.720

1976 2.954

1981 3.350

1986 3.440

1990 3.624

1996 3.713

2000 3.856

2004 3.826

2008 3.943

2010 3.908

2012 3.821

2016 3.950

0-9 år 415 405 392 385 400 392 402

10-19 år 455 437 441 453 449 465 460

20-29 år 318 319 329 329 384 376 420

30-39 år 467 434 428 412 396 425 419

40-49 år 529 550 525 527 529 542 542

50-59 år 580 583 565 557 537 521 528

60-69 år 535 530 547 542 543 550 537

70-79 år 342 341 320 345 346 358 384

80-89 år 218 220 224 229 209 211 205

90-99 år 47 46 49 49 51 46 51

100-109 år 2 3 1 0 1 1 2

110 år + 0 0 0 0 0 0 0
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TURISME 

Faxe har kalkbruddet som den vigtigste attraktion, og 
der er et oplagt potentiale i at udnytte nærheden til 
kalkbruddets unikke landskaber i højere grad, så det 
geologiske område kobles til byen. Kalkparken bør 
udvikles med faciliteter, der kan understøtte turismen. 
Kommunen arbejder på nuværende tidspunkt på at 
anlægge en udkigspost ved kalkbruddet. Borgerne 
foreslår at opsætte kunstværker langs kalkbruddet. Der 
arbejdes også med Kulturstrøget Faxe som forbindel-
seslinje til kalkbruddet.  

Kalkindustrien og den tilhørende industrihistorie 
og naturhistorie er med til at knytte Faxe og Faxe 
Ladeplads sammen, hvilket udgør en mulig platform for 
samarbejde, der bør understøttes. Turismen er allerede 
etableret i Faxe omkring kalkbruddet, men et samar-
bejde med Faxe Ladeplads vil kunne forløse turismepo-
tentialerne i endnu højere grad. 

Faxes turismebrand kan styrkes ved i højere grad 
at knytte det til byens industrihistorie og store og 
aktive virksomheder. Potentialet kan bl.a. forløses ved 
at samarbejde med eller opfordre Royal Unibrew og 
Haribo til at afholde arrangementer, der for eksempel 
præsenterer virksomhedernes produkter, historier og 
om muligt giver indblik i den bagvedliggende produkti-
on. Det kan for eksempel iscenesættes som en øl – og/
eller lakridsfestival, der inkluderer en større del af byen 
og byens borgere Dette tilbud til turister vil samtidig 
styrke handelslivet. 

Faxe Kalkbrud er en stor turistmagnet og trækker 
mange tusinde turister til Faxe hvert år. Udfordringen 
er dog, at kalkbruddets placering og organiseringen 
af turene til kalkbruddet i fx busser, der parkeres i 
umiddelbar nærhed af kalkbruddet, gør, at mange af 
de besøgende ikke når at opdage Faxe midtby og det 
tilhørende handelsliv. På den måde går turisterne glip 
af en endnu større oplevelse, og handelslivet går glip af 
potentielle kunder. 

Vandrerhjemmet er et aktiv i forhold til at tiltrække tu-
risterne. Den gode beliggenhed helt ud til kalkbruddet, 
den fantastiske udsigt og de gode faciliteter er nogle 
af de kvaliteter, der fremhæves. På den baggrund håber 
borgerne at driften af vandrerhjemmet også fremad-
rettet vil blive prioriteret fra kommunalt hold via et 

Faxe by konkurrerer med andre byer i regionen om 
turister. Borgerne nævner især Stevns og Vordingborg 
som konkurrenter, der har gode tilbud på oplevelser, 
og som gør en del for at synliggøre dem. Bekymringen 
er, at Faxe sakker agterud, hvis byens unikke naturfæ-
nomen ikke brandes og synliggøres yderligere, så Faxe 
knyttes stærkere til kalkbruddet. 
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ERHVERV OG UDDANNELSE 

Faxe er en stærk handelsby og et centrum i kommu-
nens østlige del. Byen har en række aktive aktører bl.a. 
en Erhvervsforening, der arbejder med markedsføring 
af byen og de store produktionsvirksomheder såsom 
Faxe Kalk, Royal Unibrew og Haribo. Disse virksom-
heder tiltrækker folk udefra, skaber arbejdspladser og 
liv i byen. Da virksomhederne på den måde spiller en 
central rolle i Faxe, ligger der et potentiale i at knytte 
dem endnu tættere til byen og inddrage dem, så de 
bliver en integreret del af byudviklingen.   

overordnede tendenser, der hersker og på grund af 
konkurrence fra de større og omkringliggende byer. 
Internethandlen vokser i Faxe Kommune og Faxe by, 
som den vokser mange andre steder og gør, at de loka-
le ikke i samme grad handler lokalt. Handelslivet i Faxe 
oplever også, at de i stigende grad er i konkurrence 
med handelslivet i Køge, Næstved og København. Det 

Generationsskifte truer også dele af handelslivet. Flere 
butiksindehavere udtrykker bekymring for, at det er 
muligt at afhænde butikkerne til næste generation, så 
de fortsat bliver en del af handelslivet i Faxe. Bekym-

skade Faxes handelsliv og dens image som en attraktiv 
handelsby. 

GRØNNE OMRÅDER

Cykelturismen har gode vilkår i Faxe, der er omgivet af 
skøn natur. Byen har mange herlighedsværdier i form af 
smukke skove, godser og slotte. Foruden den sjældne 
natur og spændende kalkhistorie. Godthåbsdalen byder 
på et rekreativt grønt område, ligesom Faxe Å løber 
gennem den sydlige del af byen. 
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FORENINGER 

Byen har som sagt et aktivt handelsliv med de store 
produktionsvirksomheder Haribo, Royal Unibrew og 
Faxe Kalk. Dertil er Faxe Erhvervsforening også en af 
byens store aktører. Faxe har også mange kulturelle 
foreninger og idrætsforeninger. Der ligger et potentiale 
i at dyrke relationen mellem erhvervslivet og forenings-
livet, der trænger til at blive styrket. Handelslivet savner 
opbakning fra foreningerne til at gennemføre projek-

erhvervsforeningens bestyrelse, som savner input og 
forankring blandt en bredere kreds for at føre ideerne 
ud i livet. 

De aktive i Faxe Erhvervsforening består primært af 
folk, der bor udenfor byen, hvilket er en udfordring, 
idet holdningen er, at de lokale i højere grad burde 
engagere sig. Men de lokale har ikke tradition for at 
engagere sig i udviklingen af deres by. Der er blevet 
forsøgt med en borgerforening, men det blev ikke en 
realitet. Borgerne giver udtryk for en oplevelse af, at 
der er mange projekter, der kører i ring og aldrig bliver 
til noget. Det har resulteret i et faldende engagement 
og manglende motivation for at starte nye projekter. 

BYRUM  

Faxe by har mange velbevarede ældre huse, der er 
med til at give byen en særlig atmosfære, som trækker 
referencer til de gamle købstæder. I bymidten er der 
et gammelt og et nyt torv. Kirkens markante placering 
danner rammen for det nye torv.  Det gamle og primæ-
re torv,  Vinkældertorvet, er netop blevet renoveret, 
og der ligger derfor et potentiale i at fremhæve torvet 
som et atmosfærefyldt samlingssted. 
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VISION FOR FAXE

FOKUSOMRÅDER

POSITION PÅ DET  
KOMMUNALE LANDKORT 
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RAMMER FOR FÆLLESSKABER: 
 

PROJEKTTITEL Rum til unge. 

BESKRIVELSE Bedre opholdsmuligheder for unge, som alternativ til madpakkehuset. 

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 kortlægning af hvilke 
aktiviteter, der kunne være oplagte, og hvor de skal ligge. 

 

PROJEKTTITEL Faxe – en idrætsby. 

BESKRIVELSE At gøre Faxe kendt som en idrætsby. Byen har potentialet idet rammerne er der, og 
resultaterne historisk set har været der. 

TIDSPERSPEKTIV Langsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Rammer for fællesskab. 

ANSVARLIG Sean. 

HANDLINGER Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og lav en handlingsplan.   

 
 
SYNLIGHED OG TILGÆNGELIGHED: 
 

PROJEKTTITEL Velkommen til Faxe.  

BESKRIVELSE En velkomstpakke/platform, der kan informere og synliggøre, hvilke tilbud, der er i 
området.   

TIDSPERSPEKTIV Langsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Synlighed og tilgængelighed. 

ANSVARLIG Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson. 

HANDLINGER Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og lav en handlingsplan. 

 
 
VIRKSOMHEDER SOM EN DEL AF BYUDVIKLINGEN: 
 

PROJEKTTITEL VUC.  

BESKRIVELSE At styrke relationen mellem VUC og de lokale virksomheder, så VUC kan levere 
arbejdskraft og virksomhederne kan stille praktikpladser til rådighed. 

TIDSPERSPEKTIV Langsigtet. 



TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Virksomheder som en del af byudviklingen. 

ANSVARLIG Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson. 

HANDLINGER Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og lav en handlingsplan. 

 
 
ERHVERV OG TURISME: 
 

PROJEKTTITEL Kalkbrud og bymidten.   

BESKRIVELSE Styrket forbindelse mellem bymidten og Kalkbruddet + ny udsigtsplatform. 

TIDSPERSPEKTIV Kortsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Erhverv og turisme. 

ANSVARLIG Ib Elberg. 

HANDLINGER Projektet er i gang. 

 

PROJEKTTITEL Kunst i byen. 

BESKRIVELSE Arrangement, der samler folk i byen omkring kunst. 

TIDSPERSPEKTIV Kortsigtet  - der er planlagt et arrangement d. 13. august. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Erhverv og turisme. 

ANSVARLIG Tovholder er udpeget, men skal registreres. 

HANDLINGER Udvikling og planlægning af andre arrangementer. 

 

PROJEKTTITEL Kunstkonkurrence.  

BESKRIVELSE Event med kunstkonkurrence. 

TIDSPERSPEKTIV Langsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Erhverv og turisme. 

ANSVARLIG Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson. 

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

 
 
BEDRE BYRUM: 
 

PROJEKTTITEL Vinkældertorvet. 



BESKRIVELSE Fortsættelse af indsatsen om Vinkældertorvet med henblik på styrket atmosfære i 
bymidten. 

TIDSPERSPEKTIV Langsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Bedre byrum. 

ANSVARLIG Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson. 

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

 
PROJEKTTITEL Forskønnelse af hovedindfaldsvejen. 

BESKRIVELSE Forskønnelse af hovedindfaldsvejen med blandt andet kalkstensskulptur i rundkørsel. 

TIDSPERSPEKTIV Langsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Bedre byrum. 

ANSVARLIG Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson. 

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

 


