
Nyhedsliste fra Lokalforums styregruppe                 
5. december 2017 

 

 

Kære alle på lokalforums mailliste 

 

Lidt usædvanligt orienterer vi i dette nyhedsbrev om noget, der endnu ikke er besluttet endsige drøftet af 

politikerne. Det handler både om dårligt og meget godt nyt! 

 

Onsdag den 6. december har kommunens økonomiudvalg møde med en meget lang dagsorden, hvor vi er faldet 

over mindst 2 væsentlige punkter for Jyderup. Fra denne side på www.jyderup.dk linker vi til udvalgets 

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

 

Vandrehjem og Campingplads 

Som vi tidligere har orienteret om, er Skarridsøhjemmet og Campingpladsen udbudt til salg, og Jyderupfonden 

har afgivet bud. Vi har forventet, at sagen vil komme til beslutning i byrådet her i december måned, og blev 

derfor noget forbløffet over dagsordenens punkt 245, som i al sin enkelhed lyder således:  Beslutning om at 

annullere udbud af Slagelsevej 21 og 40, Jyderup - Lukket punkt. Da det er et lukket punkt, er der ingen 

sagsfremstilling og dermed ingen yderligere forklaring. Vi kan ikke vide, om politikerne vil tiltræde 

beslutningsforslaget, og vi må formode, at sagen går videre til byrådets møde den 13. december, hvor der 

træffes endelig beslutning. Hele forløbet omkring udbuddet har været og er hermed fortsat meget frustrerende 

for alle involverede og vel også for borgerne i Jyderup, som med stor tilslutning har bakket op om 

Jyderupfonden og dermed om byens overtagelse af Skarridsøhjemmet og Campingpladsen!! Måske ligger der 

dog en forklaring i dagsordenens punkt 239? 

 

Beslutning om igangsætning af en handleplan for udviklingsprojekter i Jyderup 

Således lyder punkt 239 i dagsordenen til mødet den 6/12. Dette er nok det mest løfterige kommunale 

beslutningspunkt i Jyderup Lokalforums (os alle, der holder af Jyderup) historie! Læs hele indstillingen her: 

http://jyderup.dk/wp-content/uploads/2017/12/Indstilling-om-handleplan-for-Jyderup-05.12.17.pdf. Holbæk kommunes 

administration lægger op til, at der udarbejdes en handleplan, der sammenkæder 6 af de 7 store 

udviklingsprojekter byen arbejder med (Vandrehjem/Campingplads, Byudviklingsplan, Anvendelsen af det 

tidligere rådhus, Byggemodning, Den grønne Akse og Åmoseprojektet). Det er virkelig positivt, hvis 

politikerne følger denne indstilling. Det er et sådant udspil, vi har efterlyst lige siden Jyderups Udviklingsplan 

og den efterfølgende Helhedsplan blev skabt. Det kan tænkes, at administrationen har vurderet at planerne 

omkring vandrehjem/campingplads bedst kan tilgodeses ved at indgå i den foreslåede handleplan. Det er da 

også en mulighed, selv om netop realiseringen af vandrehjemsplanerne ville kunne skabe et solidt grundlag for 

det videre arbejde med den nye handleplan. Alt andet lige betyder en udsættelse af planerne for 

vandrehjem/campingplads fortsat usikkerhed og at bygningerne forfalder. 

 

Det er værd at bemærke, at administrationen foreslår, at arbejdet med handleplanen sammenkædes med de 

forventede anlægsinvesteringer i renoveringen af Sølyst, haludvidelsen og boldklubbens klubhus. Såfremt 

politikerne vælger denne sammenkædning, betyder det, at planlægning, der hidtil hovedsageligt er foregået i 

regi af relativt lukkede kommunale og selvejende institutioner, skal løftes op og indgå i en samlet fremadrettet 

strategi for vort lokalområdes udvikling. Det vil være en udfordring, men vil i bedste fald kunne fremme vort 

lokale fællesskab og skabe gode løsninger. 

 

Hvis politikerne beslutter at igangsætte handleplanen som foreslået, vil det være en tillidserklæring til alle 

borgere i Jyderups lokalområde! En tillidserklæring, vi har ventet på, men som også stiller store krav til os alle 

om aktiv deltagelse. 

 

Jyderup Højskole i egne bygninger. 

Det syvende store udviklingsprojekt er Jyderup Højskole i egne bygninger. Dette projekt arbejder højskolen 

selv med, men borgerne kan også være med ved at støtte den indsamling, højskolen er i gang med, se 

http://www.jyderup.dk/
http://jyderup.dk/lokaldemokrati/holbaek-kommune/
http://jyderup.dk/wp-content/uploads/2017/12/Indstilling-om-handleplan-for-Jyderup-05.12.17.pdf


https://www.jyderuphojskole.dk/indsamling/ (I sidste nyhedsbrev havde undertegnede glemt .dk så linket virkede 

desværre ikke). 

 

Midlertidighed i byrummet – Bibliotekspladsen 

Planerne for kravle, sidde og hoppelabyrinten på bibliotekspladsen og aktiviteterne i tilknytning hertil, bliver 

stadig mere konkrete. Det nye byrumsmøbel med de mange muligheder bliver taget i brug lørdag den 5. maj 

(ved 2018’s første torvedag), men inden da skal der opbygges en samling af arkivkasser med opgaver og forslag 

til aktiviteter. Indholdet i disse kasser skal udtænkes, udformes og fremstilles på 3 workshops i Skarridsøsalen 

og i lokaler i det tidligere rådhus. De 3 workshops finder sted på 3 tirsdage (30/1, 27/2 og 13/3) kl. 17 til 21. 

Alle 3 dage vil der være fællesspisning i tilknytning til arbejdet. Der vil være brug for frivillige, der vil lave 

indhold i kasserne, lave mad til fællesspisningen eller forberede et arrangement til åbningen den 5/5. Deltagelse 

i projektet er for alle aldersklasser, og du kan læse meget mere 

her:   http://jyderup.dk/projekter/byudvikling/bibliotekspladsen_2/ Du kan også gå direkte til projektbeskrivelsen 

her: http://jyderup.dk/wp-content/uploads/2017/11/ByrumAktivitetJyderupPr%C3%A6sentationNov17.pdf 

 

Allerhelst håber projektgruppen, at du vil gå direkte til denne side: http://jyderup.dk/midlertidigt-byrum-og-

aktiviteter-2018/ , hvor du med et lille hak eller flere kan tilmelde dig som frivillig til en opgave eller to. Når du 

også har skrevet navn og emailadresse og trykket på Afslut, så er den tilmelding klaret, og du hører nærmere. 

Projektgruppen håber på en stor og bred borgerinddragelse i dette projekt. Der er masser af ideer til rådighed, så 

du skal ikke nødvendigvis selv finde på noget (det må du gerne), kom bare og vær med.   

 

Udvalget for Kultur, Fritid og Fællesskab har på sit møde den 27/11 godkendt at en tidligere bevilling på 

23.500 til et kunstprojekt på bibliotekspladsen kan bruges til det midlertidige byrumsprojekt.  

 

 

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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