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1. OPSAMLING
Vision:
En grøn og levende by for alle midt i naturen og tæt på storbyen
Sådan lyder det fra borgerne i Karise, når de sætter
en overskrift på fremtidens Karise.
Den samlede vision er en del af udviklingsstrategien for Karise. Udviklingsstrategien er udarbejdet
med hjælp fra Karises borgere, som har udvist et
stort engagement og er kommet med masser af
gode idéer til, hvordan de synes, at Karise skal
udvikle sig fremadrettet. Der er ildsjæle i Karise
og folk, der brænder for fællesskabet og støtter op
om de lokale arrangementer. Frem for alt er der en
fælles tro på byen og på, at borgerne selv kan føre
mange af de gode idéer ud i livet.
Karises borgere er bevidste om, hvad de mener,
der skal fokuseres mere på i fremtiden. Der skal
overordnet skabes bedre rammer for fællesskaber,
bedre byrum, en grønnere by og en bedre kobling
mellem nye og gamle bydele.

Nogle af de konkrete idéer, som Karises borgere
har fået, er eksempelvis:
• Der skal skabes bedre forbindelser til naturen.
Lige nu oplever mange af Karises borgere, at
byen vender ryggen til Ådalen.
• Der skal være flere opholdssteder i byen, rekreative byrumselementer og udearrangementer.
• Servicetilbuddene skal styrkes i form af flere
fritidstilbud til børn og unge.
• Bedre cykelstier, mærkning af cykelruterne og
busforbindelser til skole og natur.
• Nye idrætsfaciliteter.
• Beplantning langs hovedgaden.
• Karises spændende middelalderhistorie skal
synliggøres via markeringer rundt om i byen.
• Tag afsæt i det kommende økosamfund, Permatopia, og profilér Karise som en bæredygtig by
med alternative boformer. Det kan styrke Karises identitet, som flere mener, byen mangler.

OM DIALOGPROJEKTET
Faxe Kommune igangsatte i 2015 et dialogprojekt med borgerne i Karise og seks andre bysamfund samt
landsbyerne og landområderne med det formål at skabe konkrete, lokalt forankrede strategier for udvikling
af de enkelte områder frem mod 2030.
Dialogprocessen er i gang og har indtil videre resulteret i denne udviklingsstrategi for Karise. Dialogen fortsætter, efter udviklingsstrategien er på plads. Udviklingsstrategien udstikker den overordnede retning for udviklingen af Karise og fungerer som et konkret værktøj, borgerne kan bruge i det videre arbejde med idéerne.
Udviklingsstrategien indeholder en beskrivelse af dialogprojektet og af Karises profil, en analyse af potentialer
og udfordringer, en vision, position, fokusområder og beskrivelse af projekter - alt sammen formuleret på
baggrund af Karises borgeres løbende input gennem dialogprocessen indtil nu.

Udviklingsstrategi for KARISE

3

Der er masser af gode idéer i Karise, og man
mærker lysten til at komme i gang og til at samarbejde om projekterne. Borgerne i Karise er klar, og
opfordringen til dem er at starte med at nedsætte
flere arbejdsgrupper omkring de mange idéer og
projektforslag, udvælge ansvarlige og begynde en
fondsansøgningsproces, så de gode projekter kan
føres ud i livet og skabe fremtidens Karise.
Det tilknyttede team af konsulenter, 2+1, Manto
og Absolut Landskab, har på baggrund af input fra
dialogprocessen, vision, fokusområder og projekter
samt deres forskellige fagligheder og professionelle
baggrunde udarbejdet en række anbefalinger, der
kort kan opsummeres:

• Brug de gode transportforhold til at appellere til
pendlerne, der kører længere end nogensinde
før.
• Fremhæv, at Karise har gode uddannelsesmuligheder.
• Udnyt, at navnet Karise har højt kendskab i forhold til mange af de andre byområder i Faxe.
• Styrk de to store centre i byen og forbind dem
med andre mindre og velfungerende punkter i
byrummet.
• Synliggør det levede forenings- og kulturliv via
midlertidige aktiviteter eller tilbud, der skaber
liv i byrum og tomme rammer.
Fortsæt det gode arbejde! Der er masser af indbyggere, som gerne vil udvikle Karise – derfor skal I
finde et sted at mødes, udvælge ansvarlige, nedsætte arbejdsgrupper, etablere en god kontakt til
kommunen og begynde at søge fonde og puljer. Det
bliver spændende at følge med i Karises udvikling
frem mod 2030.

God læselyst.
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2. OM DIALOGPROJEKTET

Dialogprojektet i Faxe Kommune er en del af kampagnen ’På Forkant’, som Erhvervs- og Vækstministeriet ved Erhvervsstyrelsen, KL og Realdania står
bag. Kampagnen skal hjælpe kommunerne uden
for de store byer med at sætte gang i tilpasning,
omstilling og udvikling i en situation, hvor mange
kommuner oplever faldende befolkningstal og en
mere skæv demografi. ”På Forkant” skal være med
til at skabe en positiv udvikling til gavn for hele
Danmark og udvikle nye metoder, viden, erfaringer
og netværk. Budgettet er på 30 millioner for de i alt
20 projekter, hvoraf kommunerne bidrager med 10
millioner.

Hvorfor et Dialogprojekt i Faxe Kommune?
Dialogprojektet har til formål at styrke samtalen
mellem borgerne, politikerne og kommunen og
skabe konkrete, lokalt forankrede strategier for
udvikling af de enkelte områder frem mod 2030.
Udviklingsstrategien for Karise er udviklet af borgerne i Karise, og det er dem, der skal føre planen
ud i livet. Forhåbentligt kan borgerne genkende
sig selv i strategien og bruge anbefalingerne i deres
videre arbejde for lokalsamfundene. Desuden er
strategien tænkt som et værktøj for Faxe Kommune
og for den fortsatte tætte dialog mellem borgerne
og den kommunale administration.

Hvad er en udviklingsstrategi for Karise?
Formålet med den lokale udviklingsstrategi er at
sætte en fælles retning for udviklingen af Karise frem mod 2030. Udviklingsstrategien tegner
indledningsvist et her-og-nu billede af Karise, der
overordnet viser, hvad Karise kan byde på ud fra
fakta, borgernes synspunkter og andet research.
Dernæst beskrives de potentialer og udfordringer
for udviklingen af Karise, der er kommet frem.
Visionen beskriver drømmen om, hvad Karise skal
have udviklet sig til i 2030. Positionen placerer
Karise i forhold til de andre bysamfund og landsbyer og landområder i Faxe Kommune. Fokusområderne viser, hvad borgerne overordnet set er blevet
enige om at prioritere og koncentrere sig om at realisere for at indfri visionen. Projekterne beskriver
de konkrete tiltag, som Karises borgere skal eller
er i gang med at realisere for at udvikle byområdet. Projekterne oplister og beskriver de idéer, der
indtil nu er kommet frem i processen og opdateres
løbende med de nye idéer og projekter, som Karises borgere mener skal med. Udviklingsstrategien
afrundes med en liste over de puljer og fonde, der
kan blive afgørende i Karises borgeres realisering
af udviklingsstrategien.

Dialogen mellem borgere, kommune og byråd
bidrager til at få overblik over og forstå ønsker og
behov i alle dele af kommunen. Planen er, at der afholdes dialogmøder, der kører som et årshjul med
to mindre arbejdsmøder i foråret og et stort, åbent
dialogmøde i efteråret. Her er alle velkomne til at
møde op for at debattere udvikling og muligheder
for lokalområderne. Disse møder bliver en fast del
af borgerinddragelsen i Faxe Kommune, hvor byrådet ønsker en nær og konstruktiv dialog.
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Det er borgernes egen udviklingsstrategi
Udviklingsstrategien for Karise er borgernes. Den
er udviklet på baggrund af borgernes input, holdninger og vurderinger. Og det er først og fremmest
de lokale ambassadørers initiativ og drivkraft,
der skal sikre, at planen og de tilknyttede idéer og
projekter bliver ført ud i livet. Udviklingsstrategien skal være med til at understøtte udviklingen af
Karise og skal ses som et supplement til de kommunale strategier, der også berører udviklingen
af Karise. Udviklingsstrategien og den løbende
dialog mellem Karises ambassadører, kommunen
og byrådet udgør samtidig en mulighed for løbende
at synliggøre Karises problemstillinger, ønsker og
behov over for kommune og byråd.

DATAGRUNDLAG OG INPUT
Udviklingsstrategien bygger på interviews med de
borgere, der har vist interesse for at gå i nærmere
dialog, på input fra de tre dialogmøder, der har
været afholdt indtil videre og på research fra konsulentteamet. Udviklingsstrategien er med andre ord
et udtryk for, hvordan de deltagende borgere ser
på det nuværende Karise og for deres ønsker til det
fremtidige Karise.
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3. BYPROFIL

Om Karise

Karise har en lang række velfungerende servicetilbud, heriblandt en folkeskole med centerklasser og
en international linje, en efterskole, en ungdomsuddannelse og et mikrobibliotek. Karises borgere er velorganiserede i Karise Håndværker- og
Borgerforening og samles ofte til arrangementer i
Kulturhuset Leopold, der har stor lokal opbakning.
Karises idrætsklub har et varieret udbud af sportsgrene og sportsfaciliteter, som de mange aktive
borgere i Karise nyder godt af.

Karise er en stationsby midt i naturen med omkring 2200 indbyggere og et aktivt sports- og
foreningsliv. I Karise kan man bo i byen og samtidig være tæt på landet og naturen. Det er nemt at
komme til og fra Karise, idet byen har gode vejforbindelser og offentlig transport. Fra stationen i
Karise er der 18 minutter til Køge og fem kvarter til
København. Karise har en historie, der går tilbage
til middelalderen, hvor Karisegård og Karise Kirke
blev anvendt som fæstningsanlæg. Byens sagn om
helgener og myter om ”Carl af Rise”, har lagt navn
til Karise i 1200-tallet.

MØDESTEDER I KARISE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

9

7
6

Brugsen, bager og infosøjle
Fakta og Karise Station
Stadion + Klubhus
Hallen
Kulturhuset Leopold
(Tidl. Karise Højskole)
Østskolen afd. Karise
SFO
Kirken + Sognegård
Kælkebakken
Spejderhytten
Karise Efterskole
Børnehus
Lægehus
Tømmerhandel
Apotek
Plejehjem
Bodega

10

12

15

4

17

2

5
11
13
3

14

8

1

16
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KARISE PROFIL ANNO 2016
REGIONAL BELIGGENHED

LOKAL INFRASTRUKTUR

SERVICETILBUD
OG ERHVERV

BYRUM OG BEBYGGELSE

Ligger op ad Tryggevælde og
Stevns Ådal

Gode indfaldsveje – Dalbyvej,
Køgevej og Stevnsvej

Østskolen afd. Karise med
centerklasser og en
international linje

Kulturhus Leopold er borgernes
samlingssted - Karise Efterskole
ligger ved siden af Kulturhuset

Bil:
15 minutter til motorvej E45
20 minutter til Køge
52 minutter til København

Togforbindelser til Køge Station
og - fra 2018 til Roskilde Station
- fra stationen i Karise

Tandhjulet (SFO)
Karise Efterskole

Boligmassen består primært af
parcelhuse i god, vedligeholdt
stand

Ungdomsuddannelse,
Kariseuddannelsen

Lavere boligpriser i forhold til
Storkøbenhavn

Karise Børnehus med børnepasningsmuligheder fra 0-6 år

Karise Idrætsklub med hal og
udendørs boldbaner

Solhavecentret

Østskolen, afd. Karise med
tilstødende grønne områder

Lokale cykel- og gangstier
Togforbindelser:
18 minutter til Køge
79 min til København
Busforbindelser:
Haslev-Karise - 264
52 min. til international lufthavn
En kirke i byen og tre i oplandet
Karise kirke, Alslev Kirke, Smerup Kirke og Spjellerup Kirke

Kulturhus Leopold
Idrætshal (KIK) – tilbygning
på vej

Centrale pladser med parkeringsmuligheder ved både Fakta
og SuperBrugsen

Karises Ungdomshus
– selvejende institution
SuperBrugsen
Mikrobibliotek placeret i
SuperBrugsen
Fakta

GRØNNE OMRÅDER

BORGERNE

FÆLLESSKAB OG
FORENINGER

HISTORIE

Tryggevælde og Stevns Å og
Ådal

2.187 indbyggere i Karise
byområde (2016)

Mange lokale foreninger bl.a.:

Historien om ”Carl af Rise”, der
har givet byen sit navn

Grønt område ved Østskolen

Alle aldersgrupper er
repræsenteret med en
overvægt af 40-49-årige og
en underrepræsentation af
20-39-årige

Grønt område ved Karise Kirke

Byens borgere er aktive
- særligt i Karise Idrætsklub
Frivillighed og lokal opbakning til
den lokale Karise Håndværkerog Borgerforening

Borgerforening
Idræt og gymnastik
Seniorer
Spejdere
Kirker/menigheder
Natur, dyr og haver
Folkekirkens Nødhjælp

Karise Kirke og Karisegård er
anlagt som kongens fæstningsanlæg i middelalderen
Jernbane og station kom til byen
i slutningen af 1800-tallet

Foreningerne arrangerer bl.a.
• parkour-træning
• historiefortællinger
• koncerter
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Regional beliggenhed

Byrum og bebyggelse

Karise er hovedbyen i Karise Sogn mellem Hårlev
og Faxe. Karise er placeret ned til Tryggevælde og
Stevns Ådal, som løber gennem byen. Det er nemt
at komme til og fra Karise. Karise er en stationsby
med 18 minutter til Køge og 1 time og 19 minutter
til København. Køgevej ligger parallelt med jernbanen, og på 52 minutter i bil er man i København
eller i Københavns lufthavn.

Karise har en historie, der går tilbage til middelalderen, hvor Karisegård og Karise Kirke blev
anvendt som fæstningsanlæg. Karise er stationsby på den østsjællandske jernbane fra 1879, og
bebyggelsen har bredt sig mellem stationen og
den gamle landsby med kirken i byens østlige del.
I dag består boligmassen primært af parcelhuse
i velholdt stand til gode priser. Der er et mindre
udbud af lejligheder, almene boliger og seniorboliger. Byens samlingspunkt er Kulturhuset Leopold,
hvor der hyppigt afholdes arrangementer med stor
lokal opbakning. Der er en velfungerende detailhandel, servicefunktioner og beværtninger. Karises
idrætsklub med hal og udendørs boldbaner ligger
centralt i byen. Der er fire kirker i Karise, Sognekirken, Karise Kirke med en velorganiseret menighed,
Alslev Kirke, Smerup Kirke og Spjellerup Kirke.
Der er centrale pladser med parkering ved både
SuperBrugsen og Fakta.

Lokal Infrastruktur
Der er tre indfaldsveje til Karise - Dalbyvej, Køgevej og Stevnsvej. For de bløde trafikanter, er der
gangstier og cykelstier. Nogle steder mangler der
stiforbindelser til skolen og naturområderne. Karise har sit eget vandværk, Karise Vandværk.

Servicetilbud og erhverv
Karise har en folkeskole med centerklasser og en
international linje, SFO’en Tandhjulet, ungdomsuddannelsen, Kariseuddannelsen, gode børnepasningsmuligheder samt privatskoler i nabobyerne.
Der er en populær efterskole i byen, der er en specialefterskole for unge med særlige læringsforudsætninger. Kulturhus Leopold er byens samlingspunkt med hyppige arrangementer. Derudover har
Karise et selvejende ungdomshus i den nordlige
del af byen. Byen har en idrætshal og gode vejforbindelser og offentlig transport. Der er fire kirker,
hvor Karise Kirke er Sognekirke og har en velfungerende menighed. Byen har dagligvarebutikkerne
SuperBrugsen og Fakta, og der er en række mindre
erhvervsdrivende. I SuperBrugsen ligger et mikrobibliotek. Der ligger genbrugspladser i alle Karises
nabobyer.

Grønne områder
Karise ligger i et land- og naturområde op af
Tryggevælde og Stevns Ådal. Ådalen strækker sig
gennem både Stevns Kommune og Karise i Faxe
Kommune. Ådalen har flere brede engarealer med
et meget varieret plante- og fugleliv. Ådalen er et
så enestående rigt naturområde, at den er udvalgt
blandt mange som et internationalt beskyttelsesområde og er desuden et yndet lystfiskermål. Dertil
er både Østskolens afdeling i byen og Karise Kirke
omsluttet af grønne områder.
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Karises borgere
Der bor cirka 2.200 indbyggere i Karise byområde.
Et byområde defineres som et velafgrænset område
med sammenhængende, bymæssig bebyggelse og
befolkningsmæssig tæthed, der adskiller sig fra det
omgivende, åbne land. Indbyggertallet i Karise har
været stødt voksende fra 1970 til 2010, mens det
har været faldende fra 2010 til 2012 og voksende
igen fra 2012 til 2016.
Karise har en fornuftig befolkningssammensætning
med borgere i alle aldre, dog er der flest i alderen
40-49 år og en underrepræsentation af 20-39-årige.

Fællesskab og foreninger
Foreningslivet i Karise er velfungerende. Flere er
betalende medlemmer af Karise Håndværker- og
Borgerforening, der fremmer aktivitet i Karise og
omegn. Karise Håndværker- og Borgerforening
står blandt andet for at arrangere fastelavn, byfest,
juletræstænding og aktiviteter i Kulturhuset. Karises borgere er aktive i Karise Idrætsklub, som har
et varieret udbud af sportsgrene, herunder badminton, bordtennis, gymnastik, fodbold, billard og
petanque. Karise huser også Østsjællands Motions
Cykelklub.
For børn og unge har foreningen 4H en afdeling i
Karise med fritidsaktiviteter for børn og unge med
interesse for natur, dyr, haver og madlavning. Der
findes også KFUM spejderne med gruppen Karl Af
Rise. For ældre er der forskellige aktivitetsforeninger som f.eks. Solhavecentrets Venner og Karise
og Alslev Ældreklub. Der er også en Folkekirkens
Nødhjælp i Karise og Kirkens Korshær genbrug.

TABEL 1. BEFOLKNINGSUDVIKLING
I KARISE FRA 1970 TIL 2016.
ÅR

ANTAL

1970

1.182

1976

1.436

1981

1.550

1986

1.621

1990

1.769

1996

1.788

2000

1.834

2004

1.890

2008

2.186

2010

2.197

2012

2.161

2016

2.187

Kilde: Danmarks Statistik.
Karise byområde pr.
1. januar 2016.

TABEL 2.
BEFOLKNINGEN I KARISE FORDELT PÅ ALDERSGRUPPER
FRA 2010 TIL 2016.
FOLKETAL 1. JANUAR EFTER BYER, ALDER OG TID
ANTAL

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0-9 år

214

204

202

208

201

186

183

10-19 år

293

293

282

264

285

298

290

20-29 år

163

149

153

166

157

147

168

30-39 år

259

256

235

229

216

192

182

40-49 år

343

340

338

341

335

342

334

50-59 år

311

318

313

295

293

295

312

60-69 år

315

315

314

329

331

322

320

70-79 år

189

203

213

235

244

255

265

80-89 år

83

89

91

86

91

110

108

90-99 år

27

20

19

17

20

20

24

100-109 år

0

0

1

0

0

1

1

110 år +

0

0

0

0

0

0

0

Kilde: Danmarks Statistik. Karise byområde, alder
og tid pr. 1. januar 2016.
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Historie
Karises historie går tilbage til middelalderen. B.S.
Ingemann omtaler i forbindelse med slaget ved
Reval i 1219 den tapre dreng, ”Carl af Rise”, der var
Kong Valdemar Sejrs nattevagt og greb Dannebrog,
da det dalede ned fra himlen. Historien bruges som
en etymologisk forklaring på Karises navn.
I 1261 nævnes Karise som ”de Kalweris” i 1261 af
godsejer Peder Olufsen. Samme år blev Karise
Kirke indviet som sognekirke i Karise Sogn. Man
mener, Karise Kirke er anlagt som fæstningskirke, hvilket ses ved skydehuller for bueskytter i
klokketårnet. Karisegårdens historie går tilbage
til 1200-tallet, hvor den eftersigende har huset
Fru Marthes, der ifølge det historiske sagn var en
helgen. Gennem tiderne har Karisegården haft

mange adelige ejere og status som fæstegård. Af de
oprindelige Karisegårde findes i dag kun en smule
af borgtårnet samt voldgravene nordvest for kirken
bag den moderne Karisegård.
Industrialiseringen havde sit indtog i Karise, da
den blev stationsby for Østsjællands Jernbane i
slutningen af 1800-tallet. Stationsbygningen er den
oprindelige.
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4. POTENTIALER & UDFORDRINGER

Dette afsnit beskriver potentialer og udfordringer for Karise fordelt på de temaer, der er blevet vægtet
som centrale af borgerne i Karise gennem dialogprocessen.

BOSÆTNING OG BYUDVIKLING
Potentialer

Udfordringer

BOSÆTNINGSKVALITETER
De strukturelle forhold i Karise er til byens fordel. Karise ligger tæt på København i et natur- og landområde,
som kan tiltrække unge børnefamilier, der er på vej
ud af København. Huspriserne er lavere i Karise end i
Storkøbenhavn, og byen har et velfungerende byliv med
engagerede borgere, der ønsker en udvikling af byen.

BEDRE SERVICETILBUD OG
STYRKEDE FRITIDSTILBUD
Servicetilbuddene i Karise er udfordrede og kan med
fordel optimeres for at styrke bosætningsprofilen. Hvis
man ønsker at slå sig fast som bosætningsby, er det
nogle borgeres holdning, at det f.eks. kan være problematisk med høje klassekvotienter. Derudover mangler
flere fritidstilbud tilstrækkelig tilslutning, hvilket på sigt
kan svække Karise i forhold til bosætning.

STYRK BYRUMMET
Der kan etableres flere udendørs samlingspunkter
og muligheder for ophold i det offentlige rum, såsom
udendørs legeredskaber, rekreative elementer og udendørs caféer. Og de nuværende byrumselementer og
funktioner kan synliggøres og trækkes ud i byrummet.
SKOLER, SAMARBEJDE OG SYNERGI
Der er potentiale i at indlede et skolesamarbejde med
nabobyer og –kommuner som f.eks. Stevns Kommune
og Haarlev. Derved skabes der en øget synergi mellem
uddannelse og halaktiviteter. Dertil er det en mulighed
at samarbejde med Stevns Kommune omkring skoler og identificering af modeller for skoledrift trods
dalende elevtal. Flere borgere i Karise udtrykker et
potentiale i at styrke overbygningen på Østskolen,
cykelstierne, busser til skolen samt fritidstilbuddene for
børn og unge med tilknytning til skolen.

MERE SIKRE FORBINDELSER
Generelt nævner flere borgere, at en forbedring af
trafikafviklingen vil styrke byen. Hvis Karise skal slå sig
op som pendlerby, er der behov for sikre skoleveje og
stier, så skolebørnene kan bringe sig selv sikkert til og
fra skole, mens forældrene pendler til og fra arbejde.
KNYT NYE OG GAMLE KVARTERER
Byen opleves ligeledes som delt i to på grund af jernbanen, der skærer byen over, hvorfor nogle ønsker flere
overgange. Andre oplever også, at der er for dårlige
forbindelser mellem nogle af de nyest opståede kvarterer og de eksisterende kvarterer.
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NATUR OG GRØNNE OMRÅDER
Potentialer
ÅDALEN
Karise ligger i et land- og naturområde op af Tryggevælde og Stevns Ådal. Nogle borgere mener dog, at byen
vender ryggen til Ådalen. Flere borgere i Karise nævner
et potentiale i at styrke tilgængeligheden til åen og den
omkringliggende natur. Det vil øge integrationen mellem by og land, så naturområdet opleves som en del af
byen. Det ville tiltrække den voksende andel af unge,
der ønsker at bo uden for storbyen i naturen.

STIFORBINDELSER
Der er gode muligheder for at hente inspiration fra
Stevns vedrørende gode stiforbindelser til Haarlev og
Spjellerup.

IDENTITET OG SYNLIGGØRELSE
Potentialer

Udfordringer

STATIONSBYEN KARISE
I forhold til bosætning er der et potentiale i at fremhæve fortællingen om Karise som stationsby, da det
imødekommer den voksende tendens til, at danskerne
pendler, som aldrig før. På fem kvarter er man på arbejde i København, og på fem kvarter er man tilbage i en
lille by, der ligger tæt på naturen.

IDENTITETSAFKLARING
Flere borgere i Karise nævner, at byens identitet er
svag, og der er behov for at afklare byens profil. Er
Karise en stationsby, bosætningsby, alléby eller en
miljøbevidst by?

SYNLIGGØR LIVET I KARISE
Karise har mange styrker, men mangler at vise dem
frem. Arrangementerne i Kulturhus Leopold har stor
lokal opbakning, men foregår bag lukkede døre. Udearrangementer og udeserveringer kan være med til at
synliggøre de mange arrangementer i Karise og borgernes engagement i bylivet.

INTEGRATION AF PERMATOPIA
Permatopia er en ny og bæredygtig bydel, der her i
juni 2016 ser ud til at blive realiseret. Der er hos nogle
borgere en bekymring for, at Permatopia bliver et
eksklusivt minisamfund, der ikke integreres med det
øvrige Karise.

DEN BÆREDYGTIGE BY
Med den planlagte realisering af den grønne bydel
Permatopia vil det være oplagt at fremhæve Karise
som en miljøbevidst og bæredygtig by i naturen tæt
på storbyen, da det vil imødekomme tendensen til
alternative boformer og fokus på bæredygtighed. Status
for Permatopia i juni 2016 er, at næsten alle af de 23
ejerboliger er solgt, 2/3 af de 23 andelsboliger er solgt
og alle 44 lejeboliger er udlejet. Projektet er langt med
kommunale godkendelser og finansiering.

Udviklingsstrategi for KARISE
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ORGANISERING I FÆLLESSKABER
Potentialer
STYRKET ORGANISERING
Borgerne i Karise er velorganiserede og flere er betalende medlemmer af Karise Håndværker- og Borgerforening. Men der er potentiale for at styrke denne
organisering yderligere. En mulighed vil være at lave en
lokal platform for samarbejde med en synliggørelse af
hvem, der er kontaktperson.
SAMTÆNKNING
I forlængelse heraf vil det være en mulighed at skabe
en direkte kanal til kommunen, hvilket medvirker til
at samtænke kommunens og borgernes projekter,
eksempelvis i forbindelse med anlægsarbejder. Flere
borgere udtrykker, at samtænkning er vigtigt i relation
til at skabe merværdi og mere effektive byggeprocesser. Det kan være med til at styrke muligheden for
realisering af nogle af de borgerdrevne projekter, idet
anlægsomkostningerne i nogle tilfælde kan minimeres
ved samtænkning.

ORGANISERING OG FREMDRIFT
En bedre organisering vil understøtte realiseringen af
de idéer og projekter, som borgerne peger på i denne
udviklingsstrategi. Karises borgere kan bedre organisere arbejdet med fondsansøgninger og projektstart, når
der udpeges en ansvarlig og nedsættes arbejdsgrupper,
der kobler sig på eksisterende foreninger eller starter
nye.

Udfordring
REKRUTTERING TIL FORENINGER
ER EN UDFORDRING
Det er en udfordring at rekruttere nye tilflyttere og
yngre repræsentanter til flere af de lokale foreninger
og organisationer, og i forlængelse af dette er det opsøgende arbejde i foreningerne ikke stærkt nok. Det gælder bl.a. i forhold til rekruttering til forældrebestyrelser.

Udviklingsstrategi for KARISE
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5. ANBEFALINGER FRA KONSULENTTEAM

Det tilknyttede team af konsulenter, 2+1, Manto
og Absolut Landskab, har på baggrund af de input,
der er kommet frem i dialogprocessen, og på baggrund af konsulentteamets forskellige fagligheder
og erfaringer udarbejdet en række anbefalinger:

Identitet og profil
Karise har en togstation og gode muligheder for
pendlerfolket og for at udnytte den spirende tendens til udflytning fra København og omegn. Især
når man sammenholder det med Karises gunstige
geografiske placering tæt på København og med
den gode forbindelse til motorvejen.
Karise kan med fordel fremhæve, at de har gode
uddannelsesmuligheder og noget så unikt som en
international linje på folkeskolen, hvilket giver
byen en klar kant i forhold til mange andre byområder. Det vil sende et signal om en by i provinsen
med perspektiv, udsyn og åbenhed, hvilket vil være
godt for Karises image.
Karise har i forhold til de andre byområder i Faxe
et højt kendskab i forhold til navnet Karise. Karise er kendt, men mange ved ikke, hvad Karise er
kendt for. Dette er en mulighed, som Karise kan
udnytte ved at bygge oven på kendskabet og blive
kendt for noget, f.eks. at være den grønne by tæt
på storbyen og tæt på naturen med en bæredygtig
bydel.

Byrum og midlertidighed
Karise kan med fordel udnytte det levende og
aktive kulturliv til at skabe midlertidige aktiviteter
og tilbud i form af kreative og rekreative tiltag,
der ikke kræver så store investeringer og skaber
økonomiske risici. Det kan være med til at fylde
byrummet ud med spændende kreative og rekreative tilbud og skabe liv i byrummet og i de lokaler,
der står tomme.

”Allégaden” og sammenhæng
Allégaden er en god idé til at trække en klar og
grøn sammenhæng op, men i forhold til Karise
refererer den til en fortid, der ikke findes mere,
hvor byen var mere samlet og havde én levende
handelsgade. Byen opleves nu som todelt, hvorfor
Karises borgere med fordel kan fokusere på at få
nogle velfungerende og attraktive hovedpunkter i
byen, som igen kan knyttes mere sammen med en
række mindre, velfungerende og klare punkter i
byrummet, der tilgodeser forskellige målgruppers
behov og ønsker.

Permatopia og sammenhæng til midten af byen
Den energi, der kommer til at udgå fra Permatopia
i form af en øget trafik af mennesker, skal ledes ind
mod den del af bymidten, som stationsområdet
udgør. Det skal indtænkes i byudviklingen for at
styrke dette brændpunkt i byen.

Orientering mod Ådalen
Der er et potentiale i at knytte middelalderhistorien til den orientering mod Ådalen, som Karises
borgere i højere grad ønsker. Det kan skabe en art
kulturhistorisk trin til Ådalen, der kan udgøre en
platform for kulturelle aktiviteter. Lige fra byvandringer fra Karise og ud i Ådalen til større events
alt efter ambitionsniveauet.
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6. VISION, POSITION OG FOKUSOMRÅDER

Karises borgere har været med til at udvikle vision og fokusområder for Karise, som beskrives i det
følgende.

VISION FOR KARISE
En grøn og levende by for alle midt i
naturen og tæt på storbyen
Karise skal være en by for alle med et levende byliv,
et blomstrende kulturliv og med let adgang til både
den smukke natur og storbyen. Karise rummer
et velfungerende økosamfund med boliger til alle
behov, der giver byen en grøn og bæredygtig profil
og en god energi. I Karise kan alle få hverdagen til
at gå op med dagtilbud, skole og gode rammer om
de mange sports- og fritidstilbud.

POSITION PÅ DET
KOMMUNALE LANDKORT
Karises vision set i forhold til de visioner, der er
udarbejdet for Faxe Kommunes andre byområder
og for landområderne, placerer Karise på en unik
position i kommunal sammenhæng. Det er især
det grønne og bæredygtige fokus, der giver Karises
vision kant.

FOKUSOMRÅDER
Rammer for fællesskaber
Muligheder for og synliggørelse af kulturlivet og foreninger og sammentænkning mellem skole, idrætsklubber
og borgergrupper.

Bedre byrum
Skabelse af sammenhænge, forskønnelse og generelt højere kvalitet. Herudover flere muligheder i byrummet
til forskellige målgrupper.

Den grønne by
Større tilgængelighed til den omkringliggende natur og forbindelse og sammenhæng til økosamfundet Permatopia.

Kobling mellem nyt og gammelt
Større sammenhæng mellem den gamle by og nye bydele.

Udviklingsstrategi for KARISE
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7. PULJER OG FONDE

Nedenfor vises en række eksempler på puljer og fonde, der kan vise sig relevante i arbejdet med de lokale
projekter.

LAG

LOKALE OG ANLÆGSFONDEN

De Lokale Aktionsgrupper yder tilskud til etablering af henholdsvis attraktive levevilkår eller
nye arbejdspladser i Landdistrikterne. Attraktive
levevilkår i landdistrikter kan f.eks. være etablering
af netværk, faciliteter til kulturelle aktiviteter eller
servicefaciliteter, fornyelse af landsbyer f.eks. i
form af renovering af bygninger, miljøprojekter ved
veje, projekter om den lokale natur- og kulturarv
og kultur- eller fritidsaktiviteter på landbrugsbedrifter.
Ansøgningsfrist: Løbende.
Yderligere information: www.livogland.dk

Lokale og Anlægsfonden har til formål at udvikle og støtte byggeri inden for idræts-, kultur- og
fritidsområdet. Det kan være fra renovering af en
spejderhytte til en storstilet udbygning af et klubhus, fra oprettelsen af et lokalt samlingssted for
skatere til store kultur-, musikhuse og idrætsanlæg.
Det kan være idræt, børne- og ungdomsformål, teater, musik, film, dans, friluftsliv med mere.
Puljen kan søges af foreninger og institutioner
inden for idræts-, kultur- og fritidsområdet.
Ansøgningsfrist: Løbende.
Yderligere information: www.loa-fonden.dk

REALDANIA

NORDEA FONDEN

Realdania støtter bredt forskellige initiativer, som
gør en positiv forskel og er med til at udvikle og
forandre det byggede miljø i Danmark. Der arbejdes inden for tre fokusområder: byen, byggeriet
og bygningsarven. Hvert år udpeges der herudover
en række særlige indsatsområder.
Ansøgningsfrist: Løbende.
Yderligere information: www.realdania.dk

Nordea Fonden yder støtte til projekter, der fremmer det gode liv. Det vil sige projekter, der enten
er sunde for sjæl eller legeme. Fonden fokuserer
på fire områder: sundhed, motion, natur og kultur,
og vægter aktiviteter af høj kvalitet og originalitet, som aktivt involverer mange mennesker. Der
ydes støtte til projekter i alle størrelser og på både
lokalt, regionalt og nationalt niveau.
Ansøgningsfrist: Løbende.
Yderligere information: www.nordeafonden.dk

FRILUFTSRÅDET

Friluftsrådet yder støtte via tips- og lottomidler til
friluftslivet, herunder bl.a. materialer og udstyr til
friluftsaktiviteter, faciliteter og udstyr, der øger befolkningens forståelse for naturen samt mulighed
for friluftsaktiviteter, etablering af f. eks. overnatningshytter, lejrpladser, skibe, naturskoler, informationscentre og friluftsgårde samt formidling af
samspillet mellem naturen og kulturhistorien.
Ansøgningsfrist: 1. marts, 1. juli og 1. november.
Yderligere information: www.friluftsraadet.dk

SPOR I LANDSKABET

Giver støtte til nye spor og stier i naturen. Spor i
landskabet kan støtte med op til 50% af materialerne til etableringen. Både lodsejere, stigrupper,
lokale personer og borgere kan søge puljen.
Ansøgningsfrist: Løbende.
Yderligere information: www.spor.dk
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LANDSBYGGEFONDEN

INNOVATIONSRADAR

Landsbyggefonden støtter og udvikler landets
almene boligbyggeri og yder støtte til boligorganisationer i forbindelse med renovering, huslejenedsættelse og boligsocial indsats.
Ansøgningsfrist: Løbende.
Yderligere information: www.lbf.dk

Innovationsradar.dk er et webbaseret online-værktøj, der giver overblik over ca. 150 fonde og støtteordninger med relevans for byggeriet. Derudover
indeholder sitet værktøjer og guidelines til, hvordan den gode idé kan udvikles til et flyvefærdigt
projekt samt en eksempel-samling med cases, der
har opnået funding.
Yderligere information: www.innovationsradar.dk

LANDDISTRIKTSPULJEN

Landdistriktspuljen støtter to typer projekter: forsøgsprojekter og projekter på de små øer.
Overordnet set støttes projekter, der kan fremme
en bæredygtig udvikling i landdistrikterne og på
øerne. Både foreninger, private, selvejende og offentlige institutioner samt kommuner kan få støtte
fra puljen.
Ansøgningsfrist: Opdateres på hjemmesiden.
Yderligere information: www.livogland.dk

”TAK FOR DONATIONEN HR. FOND”
AF TORBEN STENSTRUP

Håndbog fra 2011 til når der skal søges penge til
projekter i fonde og puljer. Har du en idé til et projekt i en forening eller organisation og mangler du
bare lige penge til projektet? Så kan bogen her være
god at læse. Du får rigtig god hjælp på vejen - både
med dit projekt og med dine fondsansøgninger.
Yderligere information: www.foreningsforlaget.dk
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8. PROJEKTER

Nedenstående oversigt gennemgår hvilke projekter og idéer, borgerne har nævnt i løbet af dialogprocessen indtil nu. Listen omfatter både mere eller mindre udviklede projekter og idéer, der kræver yderligere
udvikling og organisering for at blive til egentlige projekter. Listen skal ses som et bruttokatalog, og nogle
ideer vil muligvis falde fra over tid, da de mister deres relevans. Listen vil blive opdateret i forbindelse
med den fremtidige dialog.
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RAMMER FOR FÆLLESSKABER:
PROJEKTTITEL

Flere tilbud til børn og unge.

BESKRIVELSE

Der ønskes en udvikling af fritidstilbud til børn og unge – inden for både musiske og
fysiske aktiviteter.

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. Undersøg ligeledes om Center
for Kultur, Frivillighed og Borgerservice har relevante projekter i gang.

PROJEKTTITEL

Ny hal.

BESKRIVELSE

Byen skal have en ny hal eller en tilbygning til den eksisterende.

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 udviklingen
af en ny hal.

PROJEKTTITEL

Skabe kendskab til borgerforeninger.

BESKRIVELSE

Synligheden af Karise Håndværker- og Borgerforening samt dialogforum skal styrkes så
kendskabet øges.

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 hvordan
kendskabet til Dialogforum kan øges.

BEDRE BYRUM:
PROJEKTTITEL

Strategi for byforskønnelse.

BESKRIVELSE

Udarbejdelse af en detaljeret strategi for byforskønnelsen af Karise.

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 plan for udarbejdelsen af
byforskønnelsesstrategien.

PROJEKTTITEL

Tunnel under togbanen ved Solagervej/Møllevej.

BESKRIVELSE

Der er mangel på forbindelser under togbanen ved Solagervej/Møllevej - der skal
igangsættes en proces, hvor der arbejdes for en tunnel under togbanen.

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, hvordan
man kan gøre opmærksom på problemet og skabe interesse for gennemførsel af
projektet. Dette kan f.eks. ske i samarbejde med Permatopia, der ligger lige ved siden af,
da skolen ligger på den anden side af banen.

BEMÆRKNINGER

Tunnelen er vedtaget i lokalplan 200-6 fra 1980, som stadig er gældende. Dvs. når og
hvis der er politisk vilje, kan der etableres en tunnel.

PROJEKTTITEL

Aktiviteter i byrummet.

BESKRIVELSE

Der skal etableres flere former for aktiviteter i byrummet – f.eks. opholdssteder,
rekreative områder, byrumsmøbler og træningsredskaber.

TIDSPERSPEKTIV

Kort- og 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, hvordan der
kan etableres flere aktiviteter i byrummet.

PROJEKTTITEL

Pergola i hovedgaden.

BESKRIVELSE

Der ønskes en pergola bygget i hovedgaden i Karise.

TIDSPERSPEKTIV

Kortsigtet.

TILKNYTNING TIL
FOKUSOMRÅDER

Bedre byrum.

ANSVARLIG

Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson.

HANDLINGER

Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og start en undersøgelse af
mulighederne for at få en pergola og efterfølgende beplantning i hovedgaden.

PROJEKTTITEL

Stærkere bæredygtighedsprofil.

BESKRIVELSE

Permatopia bruges som afsæt for at skabe en samlet bæredygtig profil for Karise. Tænkes
sammen med branding af Karise som en bæredygtig by.

TIDSPERSPEKTIV

Kortsigtet.

TILKNYTNING TIL
FOKUSOMRÅDER

Bedre byrum.

ANSVARLIG

Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson.

HANDLINGER

Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og lav plan for udviklingen af
bæredygtighedsprofilen.

PROJEKTTITEL

Ejendomsstrategi – ifbm. byforskønnelse.

BESKRIVELSE

Der skal udvikles en ejendomsstrategi – herunder en kortlægning af hvad, hvornår og
hvordan boligmassen i Karise skal udvikles i relation til byforskønnelse.

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, hvordan
ejendomsstrategien kan spille sammen med byforskønnelse.

PROJEKTTITEL

Tilbud til unge: Skaterbane, parkour, klatrevæg.

BESKRIVELSE

Der skal fokuseres på flere fritidstilbud for børn og unge i Karise – det kunne f.eks. være
skaterbane, parkour eller en klatrevæg.

TIDSPERSPEKTIV

Langsigtet.

TILKNYTNING TIL
FOKUSOMRÅDER:

Bedre byrum.

ANSVARLIG

Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson.

HANDLINGER

Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og udarbejd en plan for hvad,
hvor og hvordan der skal laves fritidstilbud – og en plan for finansiering.

PROJEKTTITEL

Mærkning af historiske steder i Karise.

BESKRIVELSE

Karise har en unik historie sammenlignet med lokalområdet. Det skal fremhæves og
undersøges, hvordan historiske steder kan fremhæves – f.eks. kirken og resterne af den
gamle Karisegård.

TIDSPERSPEKTIV

Langsigtet.

TILKNYTNING TIL
FOKUSOMRÅDER:

Bedre byrum.

ANSVARLIG

Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson.

HANDLINGER

Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og udarbejd en plan for,
hvordan de historiske steder skal udpeges.

PROJEKTTITEL

Stiforbindelse Sneppevej/Jagtvej eller Bredgade.

BESKRIVELSE

Der mangler en stiforbindelse ved både Sneppevej/Jagtvej og Bredgade – forbindelser,
der vil styrke bymidten i Karise.

TIDSPERSPEKTIV

Langsigtet.

TILKNYTNING TIL
FOKUSOMRÅDER:

Bedre byrum.

ANSVARLIG

Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson.

HANDLINGER

Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og undersøg, hvad
mulighederne er for at skabe forbindelserne.

PROJEKTTITEL

Gøre de større veje sikrere.

BESKRIVELSE

Der er flere, der ønsker en bedre trafikafvikling i Karise, herunder at gøre de større veje
sikrere.

TIDSPERSPEKTIV

Langsigtet.

TILKNYTNING TIL
FOKUSOMRÅDER:

Bedre byrum.

ANSVARLIG

Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson.

HANDLINGER

Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og udarbejd en plan for
hvordan de store veje gøres sikrere.

PROJEKTTITEL

Gennemgang – Hemmingsvej – Drosselvej.

BESKRIVELSE

Der mangler forbindelse mellem Hemmingsvej og Drosselvej og der ønskes derfor en
gennemgang herimellem.

TIDSPERSPEKTIV

Kort- til langsigtet.

TILKNYTNING TIL
FOKUSOMRÅDER:

Bedre byrum.

ANSVARLIG

Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson.

HANDLINGER

Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og udarbejd en plan for,
hvordan forbindelsen kan etableres.

PROJEKTTITEL

Udvikling af rekreative områder på kommunens ledige grunde.

BESKRIVELSE

Der mangler opholdssteder og rekreative samlingspunkter i Karise og flere ønsker dette
i byrummet.

TIDSPERSPEKTIV

Langsigtet.

TILKNYTNING TIL
FOKUSOMRÅDER:

Bedre byrum.

ANSVARLIG

Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson.

HANDLINGER

Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og undersøg, hvad
mulighederne er for rekreative områder på kommunens grunde.

DEN GRØNNE BY:
PROJEKTTITEL

Plantning af hundeskov.

BESKRIVELSE

Der er et ønske om en hundeskov fra hundeejere.

TIDSPERSPEKTIV

Langsigtet.

TILKNYTNING TIL
FOKUSOMRÅDER:

Den grønne by.

ANSVARLIG

Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson.

HANDLINGER

Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og udarbejd en plan for,
hvordan hundeskoven kan etableres.

PROJEKTTITEL

Bedre tilgængelighed til naturoplevelser.

BESKRIVELSE

Karise vender ryggen til Ådalen, og der skal skabes bedre stiforbindelser til
naturområdet. Der kan hentes inspiration fra Stevns, som har gode stiforbindelser ud af
byen.

TIDSPERSPEKTIV

Langsigtet.

TILKNYTNING TIL
FOKUSOMRÅDER:

Den grønne by.

ANSVARLIG

Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson.

HANDLINGER

Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og lav plan for udviklingen af
stiforløbet.

PROJEKTTITEL

Parathed overfor de nye borgere, der kommer med Permatopia.

BESKRIVELSE

Karises borgere er parate til, at Permatopias indbyggere integreres i Karise.

TIDSPERSPEKTIV

Kortsigtet.

TILKNYTNING TIL
FOKUSOMRÅDER:

Den grønne by.

ANSVARLIG

Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson.

HANDLINGER

Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og lav plan for, hvordan der
tages bedst muligt imod Permatopias indbyggere.

PROJEKTTITEL

Mærkning og synliggørelse af cykelruter.

BESKRIVELSE

Der ønskes en bedre mærkning og synliggørelse af cykelruter i Karise gennem f.eks. web
eller fysisk kort. Der kan evt. etableres et samarbejde med andre byer i kommunen om
et sammenhængende rutekort for Faxe Kommune.

TIDSPERSPEKTIV

Kortsigtet.

TILKNYTNING TIL
FOKUSOMRÅDER:

Den grønne by.

ANSVARLIG

Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson.

HANDLINGER

Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og udarbejd en plan for
hvordan cykelruterne synliggøres.

PROJEKTTITEL

Invitation/opfordring til Permatopia om at deltage i foreningslivet.

BESKRIVELSE

Invitation/opfordring til Permatopia om at deltage i foreningsliv, f.eks. Karise
Dialogforum under Karise Håndværker- og Borgerforening.

TIDSPERSPEKTIV

Kortsigtet.

TILKNYTNING TIL
FOKUSOMRÅDER:

Den grønne by.

ANSVARLIG

Pia Jensen.

HANDLINGER

Repræsentanter fra Permatopia får blandt andet deres egen underside på Karise
Håndværker- og Borgerforening.

PROJEKTTITEL

Sti til og fra Karise og til Mose/St. Linde.

BESKRIVELSE

Der er mangel på forbindelse fra Karise til Mose/st. Linde. Der ønskes et bedre
stisystem herimellem.

TIDSPERSPEKTIV

Langsigtet.

TILKNYTNING TIL
FOKUSOMRÅDER:

Den grønne by.

ANSVARLIG

Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson.

HANDLINGER

Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og udarbejd en plan for
hvordan stiforbindelsen etableres.

PROJEKTTITEL

Allégade – Karl af Risesvej.

BESKRIVELSE

Der er mangel på forbindelse fra Karise til Mose/st. Linde. Der ønskes et bedre
stisystem herimellem.

TIDSPERSPEKTIV

Langsigtet.

TILKNYTNING TIL
FOKUSOMRÅDER:

Den grønne by.

ANSVARLIG

Pia Jensen – der er nedsat arbejdsgruppe bestående af Pia Jensen, Kim Carlsen og
Henning Christensen.

HANDLINGER

Det skal undersøges, hvad mulighederne er for at lave Karl af Risesvej til en Allégade.

KOBLING MELLEM NYT OG GAMMELT:
PROJEKTTITEL

Plan og strategi for at skabe sammenhæng i en todelt by.

BESKRIVELSE

Der skal laves en plan for, hvordan man kobler nye bydele med de gamle.

TIDSPERSPEKTIV

Kortsigtet – i forhold til mental sammenhæng.

TILKNYTNING TIL
FOKUSOMRÅDER:

Kobling mellem nyt og gammelt.

ANSVARLIG

Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson.

HANDLINGER

Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og lav plan for hvordan der
skabes sammenhæng.

