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Valget 2017 

Husk at stemme ved kommune-, regions- og ældrerådsvalget den 21. november 

2017.  Afstemningen finder sted i Jyderup Hallen, hvor hallens cafeteria holder åbent hele dagen. På 

den måde er der mulighed for at blive hængende lidt længere og tale med andre borgere under 

hyggelige former. På ”Det Sker” har vi samlet kandidatlisterne til alle 3 

valg:  http://jyderup.dk/begivenhed/kommune-regions-og-aeldreraadsvalg/?instance_id=4388677 

 

Langt fra Holbæk  

Styregruppen indbyder til borgermøde mandag den 13. november kl. 19.00 i Skarridsøsalen. Alle 

partier/lister er indbudt til at deltage med én repræsentant. Mødet er planlagt med 4 emnerunder, der 

hver indledes med nogle faktuelle spørgsmål fra Jyderup, hvorefter alle borgere er velkomne til at 

stille spørgsmål inden for emnet. Emnerne er: Byudvikling, herunder boligudbygning, erhvervsliv 

og trafik. Institutioner, herunder daginstitutioner, skole, specialinstitutioner og ældrecenter. Kultur 

og foreningsliv samt Turisme. Bliver der mere tid, kan også andre emner tages op. Mødet varer 3 

timer og undervejs bliver der 30 minutters pause, hvor borgere og politikere kan samtale i mindre 

grupper. Mødet afsluttes med en runde med 2 minutter til hver listes repræsentant. Se også: 

http://jyderup.dk/begivenhed/vaelgermoede-i-jyderup/?instance_id=4388676 

 

Det sker 

I november måned er der næsten hver dag et eller flere arrangementer af enhver art for børn og for 

voksne på Højskolen, i Skarridsøsalen, på Café Habibi eller i Sognegården foruden alle de 

aktiviteter, der finder sted i byens mange foreninger. Følg med på byens infoskærme og på Det 

Sker: http://jyderup.dk/calendar-2/. De små billeder på forsiden af http://jyderup.dk/  er ment som 

appetitvækkere, og på Facebook Jyderup.dk kan du genfinde Infoskærmenes indhold (fornyes hver 

mandag) og reklamer for arrangementerne.  

 

Høringssvar om lokalplan for et område omkring Søbæksvej og Søbæksparken 

Styregruppen og trafikgruppen har afgivet høringssvar, som kan læses her: 

http://jyderup.dk/lokaldemokrati/holbaek-kommune/hoeringer/ 

 

Lokalplaner 

Lokalplanen for præstegården er godkendt, læs den her: http://jyderup.dk/lokaldemokrati/holbaek-

kommune/lokalplaner/ 

På samme side er der hurtig adgang til lokalplaner, der mere eller mindre aktuelt bliver arbejdet 

med. Eksempelvis lokalplanen for bymidten (se senere under punktet om pejlemærker). Udvalget 

for klima og miljø samt økonomiudvalget har for nylig godkendt, at der udarbejdes en ny lokalplan 

for området omkring det gamle vandtårn på Vandværksbakken med henblik på opførelse af boliger. 

Det nye lokalplanområde er en del af to nuværende lokalplaner (50-47 og 50-64).  

 

Projekt Markedstorvet og Bibliotekspladsen 

Det midlertidige projekt på bibliotekspladsen – som har modtaget tilskud fra kommunens 

vækstudvalg – er ved at gribe om sig. Læs mere: 

http://jyderup.dk/projekter/byudvikling/markedstorv/ 

 

Styregruppens 7 pejlemærker 

Lokalforums styregruppe har  som før omtalt 7 pejlemærker, hvis status vurderes på alle 

styregruppens møder – referater fra disse møder kan læses her: 

http://jyderup.dk/begivenhed/kommune-regions-og-aeldreraadsvalg/?instance_id=4388677
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http://jyderup.dk/lokaldemokrati/lokalforum/referater-fra-styregruppens-moeder/. De 7 pejlemærker 

er: 

• Vandrehjem/Campingplads – her følges Jyderup Fondens arbejde tæt, aktuelt har Fonden 

afgivet bud i kommunens tredje budrunde og afventer nu byrådets beslutning. 

• Udbud af nye byggegrunde – her følges en lokal gruppes arbejde på at skabe alternativer til en 

kommunal byggemodning (der ikke rigtig har nogen fremdrift- altså den kommunale!). 

• Anvendelsen af det tidligere rådhus – arbejdet i den nedsatte gruppe er ikke kommet i gang, da 

opgaven omkring Vandrehjem/Campingplads har højeste prioritet. 

• Højskole i egne bygninger – højskolen er blevet et fyrtårn for Jyderup. En forudsætning, for at 

højskolens bygninger kan renoveres og udbygges, er at højskolen selv ejer bygningerne. 

Højskolen har netop startet en indsamling og har som mål at rejse 500.000 kr. inden 1/2 2018. 

Lokalområdets borgere opfordres til at støtte op, læs mere på 

www.jyderuphojskole/indsamling. 

• Naturaksen/den grønne akse – der er ved at komme god gang i dette projekt. 

• Bymidteudvikling – nogle grundejere i bymidten har rettet henvendelse til kommunens 

planafdeling om en revurdering af lokalplanen for bymidten. Det sætter fornyet gang i ønskerne 

til en ny bymidteplan. I første omgang holder styregruppen, projektgruppen (Attraktiv Bymidte) 

og grundejerne møde med planafdelingen for at drøfte mulighederne. Besluttes det at 

igangsætte et arbejde, vil styregruppen sikre en omfattende borgerinddragelse. 

• Naturpark Åmosen – samarbejdserklæring for udvikling af friluftsliv i Naturpark Åmosen til 

brug ved fondsansøgninger er fornyelig underskrevet af forskellige aktører i Jyderup. 

 

Styregruppen anser ovennævnte punkter som meget afgørende for byens fortsatte udvikling og 

følger dem derfor tæt. Vi understreger, at arbejdet med de enkelte punkter ligger i selvstændige 

projekter, der arbejder uafhængigt af styregruppen, selv om styregruppens enkelte medlemmer kan 

være med i en eller flere af projekterne. 

 

 

På styregruppens vegne 

 

Preben Gajhede 

 

Ønsker du at ændre din mailadresse, eller ønsker du fremover ikke at modtage dette 

nyhedsbrev, så skriv blot til: preben.gajhede@mail.dk 

 

Følg alle aktiviteter og møder i tilknytning til Jyderup og Jyderup Lokalforum på 

hjemmesiden: www.jyderup.dk 

 

Følg også www.jyderupsfremtid.dk og www.jyderupfonden.dk 

 

På Facebook: Jyderup.dk og Jyderup Lokalforum 
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