
Projekt ide 2: Byrumsinventar til Markedstorvet

F O R M Å L

Torvedagene i Jyderup er en fes-
tlig begivenhed, som udover at 
give gode salgsmuligheder til de 
erhvervsdrivende i Jyderup skaber 
rammerne for en social aktivitet, 
hvor borgere i Jyderup og oplan-
det kan møde hinanden. Torve-
dagene a"oldes af Jyderup Erh-
vervsforening og er et populært 
besøgsmål for både turister og 
lokale. Forslaget ville gøre det let-
tere for de lokale og erhvervsdriv-
ende at arrangere marked i Jyderup.

Ø N S K E T

Der hersker et decideret ønske om 
at gøre arealet mere tilgængeligt 
for stadeholdere, når der a"olde 
marked i Jyderup. Dette kan gøres 
ved at etablere faste stader/pavil-
loner med mulighed for skygge pg 
læ. Stadene kunne opføres i træma-
terialer med tagkonstruktion, eller 
som pavilloner – hvor skellet på 
pavillonen står fast, og et solse-
jl kunne påsættes for at skabe læ.

K O N F L I K T E R

Arealet er på Holbæk Kommunes 
område, det fungere på nuværen-
de tidspunkt som parkeringsplads. 
Disse parkeringspladser skal derfor, 
tænkes ind i projektet – eller $yttes 
midlertidigt fra området. Der man-
gler beplantning på området, som 
kunne være optimalt at medtænke 
for at opdele rummet,  imellem  
parkeringsplads og byrum. Pavil-
lonerne kræver en byggetilladelse 
og skal vedligeholdes/dri%es af pri-
vate på kommunens areal. Dette 
skal fremgå tydeligt af en dri%sa%ale 
med Holbæk kommune, Jyderup 
Lokalforum og Erhvervsforeningen.

T I D S H O R I S O N T

Den ideelle udførelse af projektet 
skal ske før torvedagen den 3. juni 
2017 og forløbe sig henover som-
meren til tidligt e%erår. E%er som-
meren kunne staderne evt. genan-
vendes til julemarked mm.

Staderne/Pavillonerne kunne gen-
bruges i andre bydele, eller skabe 
ramme for inspiration.

A K T Ø R E R

Lokal forum Jyderup, Jyderup Erh-
vervsforening, Holbæk Kommune 
(Ejendomme, Plan, Byg og Dri%), 
Lokale tømrer mm.

..der etableres et ”multitorv”, 
som kan bruges til �ere ting, 
bl.a. ”torvedage”, evt. med 

mulighed for overdækning og 
afskærmning.

Jyderup Udviklingsplan

Budget: 
Est. 50.000 - ? kr. ink. professionel 
håndværker/designer. A"ænger af 
omfang, materialer og vedligehold-
elsesplan


