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Susådalen 

Susåens udspring 

Gøgsmosen 

Skt. Hans Pladsen 

Kælkebakke

2.398 indbyggere i Rønnede 
byområde (2016)

Alle aldersgrupper er repræsen-
teret med en overvægt af 50 til 
69 årige

Byens borgere er aktive - særligt 
i Rønnede Idrætsklub

Frivillighed og lokal opbakning til 
Netværk Rønnede

Lokale foreninger: 

Netværk Rønnede  

Kongsted Borgerforening

Rønnede Idrætsforening 

Rønnede Golf Klub 

Kirken

Foreningerne arrangerer bl.a.: 
•  Skt. Hans Aften 
• ”Tur Natur Kultur” - rundtur 

i området på cykel eller i bil

Ligger på en sydvendt skråning, 
der peger ned mod natur-
områderne Gøgsmosen med 
Susådalen og åens udspring i 
nærheden

4 minutter til motorvej E45
24 minutter til Køge
56 minutter til København

Stege-Rønnede –Køge 256
Faxe-Rønnede-Køge 257 

44 min. til international lufthavn

Indfaldsveje: Vordingborgvej,  
Ny Næstvedvej, Faxevej, Mølle-
vej-Dyssevej 

Sammenhængende stisystemer 
og stistumper 

Skole – Midtskolen afd.  
Møllevang 

Børnehuset Møllen 

SFO – Hvepsereden 

Rønnede Hallen 

Rønnede Golf Klub 

Camp Adventure 

Rønnede Kro

Kongsted Forsamlingshus

Kirke

Aktivitetshuset Dalgården

Kongsted Ældrecenter

Lægehus 

Butikstorvet 

Rema og Meny

Mikrobibliotek i Meny 

Eco Valley - erhvervspark 

Rønnede Genbrugsplads

Legeplads v/Dyssevej 

Gøgsmosen 
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1976 1.817

1981 1.872

1986 1.975

1990 2.068

1996 2.058

2000 2.058

2004 2.277

2008 2.487

2010 2.505

2012 2.453

2016 2.398

0-9 år 281 276 269 258 268 251 243

10-19 år 327 310 300 298 275 288 270

20-29 år 164 164 166 175 173 180 184

30-39 år 305 295 280 275 260 238 251

40-49 år 373 380 371 368 348 344 321

50-59 år 318 306 312 307 319 334 343

60-69 år 410 420 402 423 406 379 356

70-79 år 200 209 228 233 253 272 308

80-89 år 110 116 108 109 114 99 104

90-99 år 17 15 17 16 14 17 18

100-109 år 0 0 0 0 0 0 0

110 år + 0 0 0 0 0 0 0
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BOSÆTNING OG BYUDVIKLING

Rønnede ligger tæt på Sydmotorvejen og hovedvejen, 
og man kan i bil nemt komme til bl.a. Køge og Køben-
havn. Kombineret med den gode beliggenhed op ad 
smukke naturområder med en lokal skole og dagsinsti-
tutioner samt velfungerende fritidstilbud er Rønnede 
et godt sted at bosætte sig for børnefamilier. Det kan 
f.eks. være børnefamilier fra København, der gerne 

huspriserne er lavere end i Storkøbenhavn. Rønnede 
har et potentiale til at blive en endnu mere attraktiv 
bosætningsby ved at styrke og synliggøre de rekreati-
ve tilbud i og uden for byen og skabe synlige og klare 
forbindelser til naturen. 

Rønnede er af Faxe Kommune udpeget som erhvervs-
by, hvilket har resulteret i erhvervsområdet ECO Valley. 
I takt med, at virksomhederne etablerer sig og ansæt-
ter medarbejdere, har Rønnede en stigende mulighed 
for at tiltrække borgere til Rønnede, der ønsker at 
arbejde og bo lokalt. 

Rønnede opleves af nogen som en utryg by for de 
-

nemgående veje med mange gennemkørende biler og 

problem – f.eks. Faxevej og Vordingborgvej. Vejene og 

og det gamle Rønnede fra resten af byen. Hvis Rønne-

og mere sikre veje og stier til skoler og fritidstilbud 
løfte byen i forhold til denne målgruppe.  

Der er bred enighed om, at Bytorvet trænger til at 
blive forskønnet, men samarbejdet med ejeren af Bu-
tikstorvet opleves som svært. 

byen har brug for bedre offentlig transport til de større 
byer, så man ikke er afhængig af en bil. 

Rønnede har ifølge en række borgere brug for en plan 
for nye boliger baseret på et gennemarbejdet overblik 
over behovet. Der er f.eks. ikke så mange boligtilbud til 
de yngre befolkningsgrupper. En løsning kunne være at 
renovere de eksisterende huse, så de passer til denne 
målgruppes ønsker og behov – i stedet for at bygge nyt. 

Nogle borgere udtrykker bekymring for, at erhvervs-
udstykningerne bliver spredt for meget. Det kan være 
med til at kompromittere de landskabelige kvaliteter, 
som er en af Rønnedes styrker og et aktiv for bosæt-
ningen. 
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ERHVERV 

ECO Valley, Rønnedes nye grønne erhvervsområde, kan 
tiltrække nye virksomheder og skabe arbejdspladser 

-
sparken er en platform der er mulighed for at udnytte 
via målrettede aktiviteter og samarbejder, der indfrier 
erhvervsparkens potentiale.  

Der er bekymring for, at erhvervsudviklingsstrategien 
kan slå fejl, hvis man ikke i højere grad går målrettet 
efter konkrete typer af virksomheder med henblik på 

NATUR OG GRØNNE OMRÅDER

Rønnede er kendetegnet ved, at byen ligger midt i et 
smukt naturområde, men mange af de kvaliteter og 
herligheder, der knytter sig til denne fordelagtige belig-
genhed kan med fordel fremhæves og formidles. Det vil 
være med til at skabe en øget integration mellem by og 
land, så naturområdet i højere grad opleves som en del 
af Rønnede. Eksempelvis kan adgangen til Gøgsmosen 
forbedres, så den i højere grad bruges rekreativt. 

IDENTITET OG SYNLIGGØRELSE  

Rønnede har et potentiale i at styrke og fremhæve sig 
som en aktiv by, der har et stort udbud af rekreative 
tilbud. Byen ligger lige op ad Faxe Kommunes eneste 
golfklub, Rønnede Golf Klub, og i umiddelbar nærhed 
af en af Danmarks største aktivitetsparker, Camp 
Adventure, med trætopbaner og andre klatreaktiviteter. 
Det udgør tilsammen en stærk platform som Rønnede 
kan bygge videre på ved at styrke de rekreative tilbud 
i byrummet. Det vil samtidig styrke fællesskaberne i 
byen, idet borgerne får større mulighed for at mødes 
på tværs af de vante kredse. 

Flere borgere i Rønnede nævner, at byen har brug for 
at styrke sin identitet og noget nyt at samles om, idet 
mange giver udtryk for, at man før havde det hele i 
Rønnede, men nu populært sagt kun har kroen, skolen 
og Rema 1000 tilbage. 
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FÆLLESSKABER – RAMMER OG ORGANISERING 

Der er i Rønnede potentiale i at indkalde arbejdsgrup-
per bredere og uden om foreningerne, så det opleves 
lettere at bidrage til at realisere de enkelte projekter. 
Tankegangen er, at man som frivillig borger nemmere 
vil kunne bidrage til de enkelte projekter og aktiviteter, 
hvis det er mere uforpligtende. Det giver mulighed for 
blot at bidrage med den tid og de ressourcer, man kan 
afse uden f.eks. at skulle være medlem af en forening 
og komme til generalforsamling og andre møder. Alt i 
alt vil det kunne styrke opbakningen bag de forskellige 
aktiviteter og arrangementer, hvor der er brug for 
nogle frivillige hænder. 

Flere aktive borgere mener, at der er manglende 
kollektiv ånd og fællesskab i Rønnede og en tendens til 
at udvise modvilje mod nytænkning. Det gør det nogle 
gange svært at mobilisere nok frivillige borgere til 
udvikling og gennemførsel af projekter. 

Der mangler nye ildsjæle, idet det er de samme som 
går igen. Det er især børnefamilier og unge, som de nu-
værende ildsjæle gerne ser repræsenteret i højere grad. 
 

samlingspunkter ude som inde. Samlingspunkterne skal 

kunne bruges af foreninger og frivillige, der har behov 
for at mødes. 
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VISION FOR RØNNEDE

FOKUSOMRÅDER

POSITION PÅ DET  
KOMMUNALE LANDKORT 
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FORSKØNNELSE: 
 

PROJEKTTITEL Forbedring af Bytorvet. 

BESKRIVELSE Forskønnelse og bedre opholdsmuligheder ved butikstorvet. 

TIDSPERSPEKTIV Langsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Forskønnelse. 

ANSVARLIG Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson. 

HANDLINGER Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og lav plan for at komme i 
dialog med ejer og udarbejdelse af forslag. 

 

PROJEKTTITEL Bedre ankomstpunkter til Rønnede. 

BESKRIVELSE Forskønnelse af byporte/portaler. 

TIDSPERSPEKTIV Langsigtet.    

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Forskønnelse. 

ANSVARLIG Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson. 

HANDLINGER Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og lav plan for, hvordan 
ankomstpunkter kan forskønnes.   

 
 
FORBINDELSER: 
 

PROJEKTTITEL Synliggørelse af naturherligheder. 

BESKRIVELSE Rønnede byder på mange naturherligheder i tilknytning til og umiddelbar nærhed af byen. 
Det skal fremhæves, så flere borgere bliver klar over steder og stier m.v. 

TIDSPERSPEKTIV Kortsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Forbindelser. 

ANSVARLIG Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson. 

HANDLINGER Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og lav plan for hvilken 
platform, der skal vælges til synliggørelse – digitalt/analogt. 

 

PROJEKTTITEL Trafikregulering for gennemkørende. 

BESKRIVELSE Rønnede har nogle store veje med en stor andel af gennemkørende trafik, der skaber 
utryghed for de lette trafikanter. Trafikregulering kunne være med til at skabe øget 
tryghed og trafiksikkerhed.   

TIDSPERSPEKTIV Langsigtet. 



TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Forbindelser. 

ANSVARLIG Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson. 

HANDLINGER Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og lav plan for dialog med 
kommunen omkring trafikregulering. 

 

PROJEKTTITEL Øget sammenhæng mellem Rønnede og Kongsted. 

BESKRIVELSE Rønnede og Kongsted er groet sammen og der er mange stier, der binder dem sammen, 
men der er brug for at fremhæve forbindelserne for at knytte bydelene tættere sammen. 

TIDSPERSPEKTIV Kortsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Forbindelser. 

ANSVARLIG Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson. 

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

 

PROJEKTTITEL Forbedring af Gøgsmosen som rekreativt område. 

BESKRIVELSE Der er brug for at genetablere adgang og rekreative funktioner i Gøgsmosen. 

TIDSPERSPEKTIV Langsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Forbindelser. 

ANSVARLIG Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson. 

HANDLINGER Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og lav plan for reetablering af 
Gøgsmosens rekreative muligheder. 

 

PROJEKTTITEL Bilfrit  Rønnede. 

BESKRIVELSE Hele eller dele af Rønnede gøres bilfrit hele tiden eller i bestemte tidsrum.   

TIDSPERSPEKTIV Langsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Forbindelser. 

ANSVARLIG Mathilde Holmer. 

HANDLINGER Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og lav plan for den videre 
proces, der skal skabe tilslutning til projektet. 

 
 
RAMMER FOR FÆLLESSKAB: 
 

PROJEKTTITEL Styrkelse af kulturinstitutioner. 

BESKRIVELSE Der skal etableres flere kulturinstitutioner og de forskellige kulturtilbud skal formidles 
bedre, så borgerne ved, at de findes.   



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 plan for etablering af 
kulturtilbud og valg af formidlingsplatform analog/digital.     

 

PROJEKTTITEL Udnyttelse af kultur- og fritidsfaciliteter. 

BESKRIVELSE Rønnedes kultur- og fritidsfaciliteter rummer kapacitet og muligheder, der bør udnyttes. 

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 plan for udvikling af 
tilbud og udnyttelse af eksisterende kultur- og fritidsfaciliteterne.       

 

PROJEKTTITEL ”Firkløveren” - mødested med aktiviteter for alle. 

BESKRIVELSE Udvikling af et nyt fælles møde- og aktivitetsområde ved Poppelvej og Dyssevej, hvor der 
er noget for alle. Arbejdstitlen er ”Firkløveren”. 

TIDSPERSPEKTIV Kortsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Rammer for fællesskab. 

ANSVARLIG Mathilde Holmer. 

HANDLINGER Realisering af en af projektets dele, der omhandler udendørs fitness, er der søgt 
finansiering til. Udvikling af plan for finansiering og realisering af resten af projektet. 

 


