Jyderup Lokalforum

Januar 2015.
Lavet ud fra plancherne fra mødet/EM

Oversigt
over fremkomne ideer til udvikling af Naturaksen langs Skarridsø på
Borgermødet den 27. november 2014.
AKTIVITER VED SØEN:
-Fiskeri, bl.a. fiskebro for børn
-Sejlads
-Badning og ”badestrand”
-Borde, bænke og bålplads til grill
-Cafe´ved søen
-WC, bad og omklædning
-En plads med udsigt over søen – event. en pyramide
-En sansehave/plads/rum, som giver energi (uden motion!): f.eks. meditation – lytte til naturens
lyde – beplantning/dufte/sten - stilhed – yoga.
-Naturpleje (vedligeh.plan tænkes i anlægsfase)
-Naturskov med mange danske træarter
-For børn og unge: svømmeboble ved Campingplads – labyrint (=Egeskov) - naturfitnes
-Kæledyr i skoven =Træningsbane i afgrænset område for hunde, kaninhop, dyretræning
-Naturlegeplads med bl.a. gynger, vipper, klatremulighed og forhindringsbane/junglesti (skal
også kunne bruges af institutioner, skole og foreninger)
-vandbane med pumper og kanaler
-Aktiviteter på søen, der styres fra Campingpladsen:
Kanoudlejning, bådudlejning, kajak-sejlads og vandcykling.
-Kano- og kajaksejlads ad åen til Tissø
Kontaktperoner:
Vedrørende søaktiviteter:
Kjeld Kargaard 40303882, Erik Andersen 59276751, Erik Madsen 51425185
(øvrige kontaktpersoner er ikke påført plancherne).
FRILUFTSLIV:
-Rydning af underskov og udsig til søen (både Drivsåtskoven og langs stien)
-Oprydning i skoven
-INFO-tavler om fugle, dyr og planer
-Friluftsbad ved Sølyst
-Badestrand
-Sø-rensningsprojekt, der giver mulighed for lystfiskeri og badning
-Fugleobservationstårn til naturformidling
-Fugleskjul i søkanten
-Pavillion i rå naturmaterialer (grill og meget andet)
-Sti omkring Skarridsø (nærsti findes ikke i dag)
-Vandre-stier
-Sheltere
-Foto/film på ørnerede
-Nyt åløb fra Bavnehøj til Campingplads: udgravning samt opstilling af vindmølle til vandpumpe. Fiskeudsætning og salg af fiskekort og -grej (samarbejde med andre fiskesteder)

Kontaktpersoner:
Kurt Juhl 51217444, Erling Frank 59277771, Ole Hinz 20222077
Stampe Duus 59278087, Erik Just Pedersen 52370501, Preben Larsen 24665729
HUSK: at etablere et samarbejde med Skovejerne

KULTUR:
-Flytbar scene på søen
(alternativt i et fast hjørne af Drivsåtskoven, hvor der anvendes naturmaterialer)
-Teater
-Sang (kor)/musik
-Jyderup By Night
-Jyderups ”Mariehaven”
(start småt og lade det vokse)
-Sølyst-Park: Udvikling af arealet mod jernbanen til ”Parkæstetik” og Skulpturhave
-Kunstudstillinger
-Land-art =kunst i naturen
-Sct. Hans bål på søen
-Biograf og teater
-Musikscene
-Naturformidling for især skoleklasser
-Meditation: guldalder – natur ”ind i byen”
-Årlig skulpturudstilling ved Sølyst
Kontaktpersoner:
Svend Aage Larsen 40873309, Michael Lyngberg 28296241

MOTION:
-Stier: afmærkede stier – cyklestier med km.antal -mulighed for kun at vandre -geotracking –
aktivitetsstier.
-Motionsruter (løbeklubben bevares)
-Stavgang
-Svømning
-Cykling
-Kano- og kajak-sejlads
-Mountain-bike bane
-Cykel station med værksted
-Ridestier
-Traiking med start i Jyderup
-Motionsredskaber i naturmaterialer (bl.a. motionsmaskiner)
-Løbebaner
-Forhindringsbane
-Afmærkning af stier:
omkring søen – til Bromølle – til Strids Mølle – til Bjergsted Bakker
(husk lodsejerkontakt!)
-Grejbank til udlejning af både m.m. v/Campingpladsen
-Badestrand ved Sølyst
-Natur Fitness bane (klatre)
-Sumpsti ved ”Prinsesseholm”

Kontaktpersoner:
Inge Langseth (Naturpark Åmosen), Per Malmos 40555342,Carl Erik Kristensen 59277126
Henning Klarskov 61370659, Frode Rasmussen 59277269.

SERVICETILBUD:
-Oplysning/formidling:
naturformidlingsplads som base
-Udlejning af grej, bl.a. cykler
-Model af Dronning Margrethes ”ruiner”
-”Lead” fra bymidte til Sølyst
-Affaldsspande ved stier
-Bålplads
-Toilet og vand
-Ophold/overnatning:
sheltere med bålplads – bænke og borde til udflugter m/madkurv – overnatningsmulighed hold til at samle andres affald
-Bedre adgang fra byen (Indgang til naturen)
-Sammenhæng mellem byen og naturen
-Skiltning – Informationstavler
-Information om hele Naturaksen
-Kort med navne på træer og andre vækster
-En (ny) bygning med: undervisningslokaler – toiletter/bad – køkken -cafe/spisested grejbank (cykler, både m.m.) - fællesrum/TV-stue . Udstilling – turistinformation – hytter
til friluftfolket/vandrehjem. (Campingforpagter står for driften).
-Sammenbygning af Campingbygning og Naturrumsbygning
-Cafe´ ved Campingpladsen
-Hytter ved Campingpladsen, der henvender sig til friluftsfolket
-Udstilling
-Guide/turfolder, der viser stien omkring søen og til Bromølle og Bjergsted
-Info-tavler over lokale forhold
Info-tavler om Naturpark mosen
Kontaktpersoner:
Lis Agerbo Kristensen (carl.Lis.Kristensen@gmail.com)
Dorthe og Hugo Hansen, Campingpladsen 59277660, Morten K. Jensen 24632703.
Servicetilbud, fortsat:
-Indgang til Naturparken: skiltning fra Bymidten – parkeringspladser – Jyderup.dk – Facebook –
lastbiler væk fra Sølystvej – nemmere adgangsvej til Sølyst/Campingpladsen – Bålhytte og grillpladser (som passer ind) – natur-legeplads
-Turistinformation
-Historiske info-tavler rundt i skoven
-Til udenomsarealer: affaldsspande – borde- bænke – oaser (siddepladser) – bålpladser – lejrplads – sheltere – sandstrand – gangbroer – udsigtspladser – cykeludlejning – bådudledning  guidede ture – info-tavler – udebad/sauna/brus.
Kontaktpersoner:
Finn H. (fihaan@privat.dk, Christian Kusk (cbk@stylepit.com)
Susanne Lyngborg 26188518, Leif Christiansen 61375464.

