
Herfølge Borgerforening 

 

Fremtidsværksted   2. oktober 2009   - Erhversgrupperne- resume 

Nedenstående er en række stikord/udsagn der fremkom i processen 

 

 

Pengeløs bank giver problemer, nu må kontanter hentes i Køge eller Hårlev 

Postkontoret ”påvej ud” åbningstid reduceres og der forventes overførsel til brugsen når den er fornyet 

Tingene lukker ned – Discount vinder frem! 

Boldklubbens erhversnet – mange udenbys men også lokale 

De fleste lokale vil hellere møde kunderne ”nede på græsset” end sidde i VIB loungen 

Erhversforening og Borgerforeningen samarbejder 

Solvangsvejens forening og Herfølge erhversforening nærmer sig hinanden 

Hold fast i det vi har! 

Uklart hvad der sker med  frøhandelen-stadion 

Mangel på grunde til erhverv – området i Herfølge syd(mellem Vordingborgvej og banen er nu taget ud af 

planerne)  

Genbrug af nedlagte industriområder? 

Ny Brugs på vej (hip hip) 

Nye samarbejdsformer  - ( eks. erhversforeningen kunne arangere bilshow i midtbyen) 

Herfølge på stand by! 

Ny blomsterforretning – positivt 

Politireformen har givet øget utryghed – erhvervsdrivende må selv agere ”politi” 

Dagligvarer ikke udvalgsbutikker kan gå i Herfølge 

Arbejdspladser 2000 (ca.) indbyggere 10.000 ( ca.)  

Hvad ønsker vi fremmet – mere asfalt og beton eller flere klipbutikker? 



Tunge erhverv tættere på motorvejen/jernbane ( problemer med kultur ( eks Sædder kirke) 

grundvandsikring) 

Hellere mere lette erhverv 

Bevar de åbne områder ved Vordingborgvej nord for Herfølge 

Oplevelses erhverv ( uden/indendørs knalert/gocart bane – paintball, legeland etc.) 

Showrooms 

Større geografisk område for Herfølge erhvervsforening ( eks Vedskølle) 

Udbyg erhverv ved påskebjerg eller skoven ved Stensbjerg 

Herfølge mangler et ”center” skolen? 

Invester de frie penge fra stadion i Herfølge! 

Der mangler butikker med , sytråd, nåle …. Men er der loyale kunder? 

Herfølge borgerne ikke bange for at bruge penge! 

Bymidten burde være mere forretningspræget – strategiplanens ide om hjørnebygning ved 

Billesborgvej/Vordingborgvej bør realiseres – udover bager kunne der være eks. Ost og fisk. 

Mulighed for at gå ud – Cafe , Lillis lukkede kan der dukke noget nyt op 

Torveboder i Kulturaksen ( Tomater/chllli, ost, fisk etc.) 

Sats på Herfølge stadion, en enkelt ekstra tribune kan gøre den UEFA klar 

  

 

 

 


