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Kirkegård

Grønt område ved Sognegården

Storgård skov

Ternesø

888 indbyggere i Terslev byom-
råde (2016)

Alle aldersgrupper er repræ-
senteret, men en tredjedel er 
mellem 40-59-årige

Godt frivilligt engagement og 
lokalt sammenhold

Mange lokale foreninger 
indenfor: 

• Borgerforening
• Idræt og gymnastik
• Seniorer
• Kirke/menighedsråd 
• Motorcykelklub
• Vandværk
• Grundejerforeninger

minutter til motorvej E45
21 minutter til Køge
46 minutter til København 

1 time til Køge
2 timer til København 

265 Haslev-Karise - Haslev

46 min. til international lufthavn

Gode indfaldsveje –Terslev byga-
de, Årløsevej Terslev skolevej og 
Terslevsvej

Lokale cykel- og gangstier

Vest Skolen Terslev - Folkeskole 
op til 7. klasse
SFO Viben

Terslev Børnehus – integreret 
institution

Terslev Aktivitetscenter

En halv hal

Terslev Kirke og sognegård

Lægehus

Selvskabslokaler  

Dagli’Brugsen

Boligmassen består primært af 
ejer-, andels- og lejeboliger  

Huse til gode priser

Terslev har en Idrætsklub med 
hal og udendørs boldbaner

Centrale pladser med parke-
ringsmuligheder ved Dagli’Brug-
sen



TERSLEV

1976 338

1981 514

1986 595

1990 607

1996 737

2000 719

2004 734

2008 803

2010 864

2012 881

2016 888

0-9 år 130 133 132 124 108 100 95

10-19 år 110 111 109 107 104 101 111

20-29 år 66 79 73 89 83 71 86

30-39 år 125 111 115 108 109 118 105

40-49 år 166 169 172 170 163 157 141

50-59 år 123 131 124 126 127 144 166

60-69 år 90 90 93 103 108 111 111

70-79 år 36 42 46 46 45 48 57

80-89 år 15 15 15 13 14 15 13

90-99 år 3 2 2 3 3 3 3

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

I forhold til bosætning er det en fordel, at Terslev 
ligger placeret tæt på motorvejen, men samtidig midt 
i naturen. Huspriserne er lavere end i Storkøbenhavn, 

nye beboere. Der er altså potentiale for at tiltrække 
pendlere eller børnefamilier, som søger mere plads og 
lokalt fællesskab.

Flere borgere har nævnt, at der mangler aktiviteter 
for børn og unge i byen, og fra 7. klasse går børnene i 
skole i Haslev, hvilket også medfører, at de ikke længere 
går til fritidsaktiviteter i Terslev. Det er ligeledes en ud-
fordring, at byen kun har en halv hal, da det begrænser 
udbuddet af sportsgrene. Dertil mangler der en sikker 
cykelforbindelse til skolen og hallen. 

Den offentlige transport opleves som en barriere, 
og mange borgere nævner, at man er afhængig af bil 
for at bo i Terslev, da den nuværende busrute ikke er 
tilstrækkelig. 

NATUR OG GRØNNE OMRÅDER

Der kan med fordel skabes større adgang til naturen 
og genetablering af denne, således at Terslevs natur-
skønne beliggende fremhæves. En mulighed kunne være 
byskoven, som er et projekt, der går ud på, at kirkens 
jord skal omdannes til skov i samarbejde med Natur-
styrelsen. 

Der er også mulighed for, at nogle grundejerforeninger 
kan udvikle deres grønne områder, således at de bliver 
et aktiv for hele byen.



TERSLEV

ORGANISERING I FÆLLESSKABER 

en borgerforening, og der er et godt engagement 
blandt indbyggerne. Der er stille og roligt ved at ske 
et generationsskifte blandt de frivillige kræfter, og der 
er momentum for en ny start for byen, hvor man kan 

vil understøtte realiseringen af de idéer og projekter, 
som borgerne peger på i denne udviklingsstrategi.

Aktiviteterne i Terslev er meget personbårne, og det er 
en udfordring at rekruttere nye frivillige, særligt blandt 

dette særligt skyldes manglende samlingssted og synlig-
hed, som et fælleshus ville kunne give.
Når et projekt som eksempelvis udbygning af hallen 
ikke bliver realiseret, skaber det hurtigt dalende enga-
gement, mismod og manglende opbakning.
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VISION FOR TERSLEV

FOKUSOMRÅDER

POSITION PÅ DET  
KOMMUNALE LANDKORT 
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FÆLLESSKAB: 
 

PROJEKTTITEL Fælleshus. 

BESKRIVELSE Etablering af et fælleshus i Terslev med tilhørende udeareal, hvor både ældre og unge 
kan mødes. 

TIDSPERSPEKTIV Langsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Fællesskab. 

ANSVARLIG Arbejdsgruppe nedsat til borgermødet. 

HANDLINGER Udarbejd plan for udvikling og finansiering af fælleshus. 

 

PROJEKTTITEL Hal. 

BESKRIVELSE Der skal laves en undersøgelse af behovet for en udbygning af hallen. 

TIDSPERSPEKTIV Langsigtet.    

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Fællesskab. 

ANSVARLIG Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson. 

HANDLINGER Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og lav plan for udvikling af 
projekt, finansiering og drift m.v. 

 

PROJEKTTITEL Flere aktiviteter for unge. 

BESKRIVELSE Der ønskes flere aktiviteter for de unge i Terslev. Det kunne evt. foregå i samarbejde 
med motorcykelklubben eller sognegården. 

TIDSPERSPEKTIV Kortsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Fællesskab. 

ANSVARLIG Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson. 

HANDLINGER Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og lav plan for indgåelse af 
samarbejder og udvikling af projekter målrettet unge. 

 

PROJEKTTITEL Velkomstpakke og nyhedsbrev. 

BESKRIVELSE Udarbejdelse af en velkomstpakke til nye beboere i Terslev og et nyhedsbrev. 

TIDSPERSPEKTIV Kortsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Fællesskab. 

ANSVARLIG Borgerforeningen. 



HANDLINGER Nedsæt arbejdsgruppe og udvikl velkomstpakken og lav plan for produktion og 
distribution m.v. 

 

PROJEKTTITEL Årlig byfest. 

BESKRIVELSE Der ønskes en årlig byfest, hvor der evt. kan være kagekonkurrence, være musik og 
underholdning for børnene. 

TIDSPERSPEKTIV Kortsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Fællesskab. 

ANSVARLIG Borgerforeningen. 

HANDLINGER Nedsæt arbejdsgruppe og udvikl plan for byfesten og hvordan den realiseres og 
kommunikeres. 

 

PROJEKTTITEL Synlighed og kommunikation. 

BESKRIVELSE Større synlighed og bedre kommunikation borgerne imellem. 

TIDSPERSPEKTIV Langsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Fællesskab. 

ANSVARLIG Arbejdsgruppe. 

HANDLINGER Nedsæt arbejdsgruppe og plan for udarbejdelse af platform for kommunikation 

 

PROJEKTTITEL Fejring af årstiderne. 

BESKRIVELSE Markering og fejring af årstiderne gennem opsætning af juletræ og andet pynt samt 
aktiviteter. 

TIDSPERSPEKTIV Kortsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Fællesskab. 

ANSVARLIG Borgerforeningen. 

HANDLINGER Nedsæt arbejdsgruppe og plan for udvikling og afholdelse af årstidsbestemt aktivitet for 
de forskellige årstider. 

 

PROJEKTTITEL Legeplads + omsorgsgrupper. 

BESKRIVELSE Opførelsen af en ny legeplads i byen samt etablering af omsorgsgrupper for blandt andet 
børn og ældre. 

TIDSPERSPEKTIV Langsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Fællesskab. 

ANSVARLIG Nedsat arbejdsgruppe. 



HANDLINGER Udvikl plan for opførelse af ny legeplads og oprettelse, synliggørelse og organisering af 
omsorgsgrupper. 

 
 
SYNLIGHED: 
 

PROJEKTTITEL Hjemmeside. 

BESKRIVELSE Oprette/opdatere hjemmeside med information om, hvad der sker i lokalområdet. 

TIDSPERSPEKTIV Kortsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Synlighed. 

ANSVARLIG Borgerforeningen. 

HANDLINGER Find platform eller opdater eksisterende platform, så den er up to-date og synlig for alle 
borgere i Terslev. 

 

PROJEKTTITEL Synliggør informationstavle. 

BESKRIVELSE Informationstavlen ved Brugsen skal gøres mere synlig. Den skal evt. bare vendes. 

TIDSPERSPEKTIV Kortsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Synlighed. 

ANSVARLIG Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson. 

HANDLINGER Nedsat arbejdsgruppe og tag kontakt til ansvarlige for tavle og indgå dialog om flytning af 
tavle. 

 
 
SAMMENHÆNGE: 
 

PROJEKTTITEL Byskov. 

BESKRIVELSE Kirkens jord omdannes til skov i samarbejde med Naturstyrelsen. 

TIDSPERSPEKTIV Langsigtet – 4 år. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Sammenhænge. 

ANSVARLIG Menighedsrådet. 

HANDLINGER Nedsat arbejdsgruppe og tag kontakt til ejer af jorden og lav en plan for området. 

 

PROJEKTTITEL Offentlig transportbehov. 

BESKRIVELSE Undersøgelse af hvad det reelle transportbehov er. 

TIDSPERSPEKTIV Langsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER: 

Sammenhænge. 

ANSVARLIG Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson. 



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

 

PROJEKTTITEL Bedre stibelysning. 

BESKRIVELSE Der ønskes bedre belysning langs stierne. 

TIDSPERSPEKTIV Langsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER: 

Sammenhænge. 

ANSVARLIG Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson. 

HANDLINGER Nedsat arbejdsgruppe og undersøg muligheder for analyse af transportbehov. Start med 
kontakt til kommunen.   

 

PROJEKTTITEL Forskønnelse af byen. 

BESKRIVELSE Der ønskes byforskønnelse i form af eksempelvis plantning af blomsterløg og opstilling af 
bord-bænkesæt. 

TIDSPERSPEKTIV Kortsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER: 

Sammenhænge. 

ANSVARLIG Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson. 

HANDLINGER Nedsat arbejdsgruppe og undersøg muligheder for finansiering og indkøb og plantning af 
blomster eller indkøb og placering af borde-bænke. 

 

PROJEKTTITEL Forskønnelse af rundkørsel og plads ved brugsen. 

BESKRIVELSE Rundkørsel og plads ved Brugsen skal gøre pænere. 

TIDSPERSPEKTIV Langsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER: 

Sammenhænge. 

ANSVARLIG Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson. 

HANDLINGER Nedsat arbejdsgruppe og tag kontakt til ejer/myndighed, der har ansvaret/ejer området. 
Lav skitse for forskønnelse og søg finansiering.    

 

PROJEKTTITEL Ternesø. 

BESKRIVELSE Der er et ønske om at øge tilgængelighed til Ternesø og genetablere naturen i området. 

TIDSPERSPEKTIV Langsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER: 

Sammenhænge. 

ANSVARLIG Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson. 

HANDLINGER Nedsat arbejdsgruppe og tag kontakt til lodsejere og lav plan for øget tilgængelighed og 
genetablering af naturen i området.    

 
 



ERHVERVSLIV: 
 

PROJEKTTITEL Flere delikatesser. 

BESKRIVELSE Muligheden for flere små delikatesseforretninger, evt. som pop-up. 

TIDSPERSPEKTIV Langsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER: 

Erhvervsliv. 

ANSVARLIG Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson. 

HANDLINGER Nedsat arbejdsgruppe og undersøg, hvad der skal til at lokke igangsættere til, der vil stå 
for midlertidige eller mere permanente tiltag omkring udsalg af delikatesser m.v.   

 


