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Kære alle på lokalforums mailliste 

 

Styregruppens sammensætning 

Svend Aage Larsen har ønsket at træde ud af styregruppen for at koncentrere sig om de mange projekter, 

han er involveret i. Svend Aage har været med i styregruppen siden starten i november 2015. Han har 

med sin fortid som politiker og sit mangeårige engagement i byens projekter og grupper på god og munter 

vis bidraget til styregruppens viden og indsigt i de politiske spil og har delt ud af sine mange praktiske 

erfaringer med projekter. Vi har været rigtig glade for samarbejdet med Svend Aage. 

 

Styregruppen er selvsupplerende og har opfordret Rikke Klindt, som er en af initiativtagerne til 

foreningen “Det gode Børneliv”, til at blive en del af styregruppen. Det har Rikke heldigvis sagt ja til, 

således at styregruppen bliver beriget med ny inspiration og nye vinkler på de emner, der drøftes. Vi 

glæder os til samarbejdet. 

 

Handleplan for Jyderups udviklingsprojekter 

Vi ved nu mere om tankerne bag handleplanen og om, hvordan arbejdet med handleplanen skal forløbe. 

På hjemmesiden har vi skrevet et opslag, som fortæller om handleplanen. Samme opslag vil blive brugt til 

løbende orientering om arbejdet med planen. Opslaget kan findes her: 

http://jyderup.dk/opslag/handleplan-for-jyderups-udviklingsprojekter/. Opslaget er placeret under 

Opslagskategorien ”Styregruppen” 

 

Borgermøde om handleplanen 

Da vi nu ved lidt mere om arbejdet med handleplanen, kan vi også indbyde til et borgermøde med 

information om intentionerne med handleplanen. Mødet finder sted onsdag den 7. marts kl. 19 i 

Skarridsøsalen. Lars Quist, som er formand for det nye kommunale projektudvalg om udvikling af 

lokalområder, har lovet at deltage i mødet. Læs mere her: http://jyderup.dk/begivenhed/borgermoede-om-

handleplanen-for-jyderups-udviklingsprojekter/?instance_id=4388794 

 

Kommuneplanen 

Kommuneplanen for 2017 – 2029 er i høring til den 26/2-18. Undertegnede burde have informeret om 

planen og om høringen på et tidligere tidspunkt, det beklager jeg ikke er sket. Læs mere om handleplanen 

i dette opslag:  http://jyderup.dk/opslag/kommuneplan-i-hoering/ . Styregruppen vil afgive et kort 

høringssvar, som i alt væsentligt vil rumme noget om de trafikale forhold. Høringssvaret vil snarest 

muligt og senest den 26/2 kunne læses her: http://jyderup.dk/lokaldemokrati/holbaek-

kommune/hoeringer/ 

 

En gammel nyhed (som også med rimelighed kunne være blevet bragt for et par måneder siden) 

I Holbæk kommunes dialogmodel indgår fællesskaberne som bindeled mellem kommunen og 

lokalområderne. Fællesskaberne er ansat i kommunen og arbejder ud i lokalområderne. Det er fint tænkt 

og har fungeret godt i flere år. I styregruppen har vi dog foreslået, at man også kunne prøve at tænke den 

modsatte vej, at der i lokalområdet er en ansat, der kan koordinere lokalt og arbejde ind i kommunen. I 

det tidligere byråds vækstudvalg var der opbakning til et forsøg med en sådan proceskoordinator, og med 

midler fra vækstudvalget, Jyderup Erhvervsforening og en privat sponsor blev det muligt at deltidsansætte 

en person i 6 måneder. Jonas Walther Petersen blev ansat i november måned. Det er en rigtig god 

ansættelse, idet Jonas tidligere har været chef for Holbæk Byforum og dermed på forhånd har et godt 

netværk ind i den kommunale administration. Fra dag 1 har Jonas således kunnet ”nøjes” med at sætte sig 

ind i Jyderups projekter. Beslutningen om at igangsætte en handleplan for udviklingsprojekter i Jyderup 

betyder, at Jonas har fået en hel central rolle i koordineringen af dette arbejde lokalt og i forhold til den 

kommunale administration.   
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Projekt Markedstorvet og Bibliotekspladsen. 

Vi har tidligere orienteret om dette midlertidighedsprojekt, som oprindelig omfattede nogle 

byrumsaktiviteter både på markedstorvet (parkeringspladserne ved Jyderup Centret og Biblioteket) og på 

bibliotekspladsen. I projektgruppens arbejde er fokus kommet på bibliotekspladsen. På gruppens møde i 

januar besluttede man derfor at dele projektet i to. Projekt Byrumslabyrinten er nu det egentlige 

midlertidighedsprojekt, medens projektet omkring markedstorvet er blevet et forskønnelsesprojekt. Læs 

om de to projekter her:  http://jyderup.dk/projekter/byudvikling/bibliotekspladsen_2/ og 

http://jyderup.dk/projekter/byforskoennelse/markedstorvet/ 

 

Projekt Byrumslabyrinten 

Selve byrumslabyrinten, som bliver lavet af bøger og brædder, bliver produceret af elever på Søbæk 

skole. Når byrumslabyrinten bliver sat op i forbindelse med årets første torvedag (den 5/5-18) skal den stå 

på pladsen hele sommeren. For at skabe aktivitet omkring labyrinten vil der blive udarbejdet nogle 

aktivitetsforlag, som kan hentes på biblioteket. Aktuelt arbejder nogle elever på Jyderup skole med 

forslag til aktiviteter, og det er projektgruppens håb, at lokale borgere – unge som ældre – også ville 

engagere sig i at lave aktivitetsforslag. Der bliver afholdt en workshop den 27/2 kl. 17 i Skarridsøsalen, 

hvor alle er velkomne, dog er tilmelding nødvendig, læs mere 

her  http://jyderup.dk/begivenhed/workshop-midlertidig-byrumsaktivitet-2/?instance_id=4388740 

 

Referater fra styregruppens møder 

Læs dem her:  http://jyderup.dk/lokaldemokrati/lokalforum/referater-fra-styregruppens-moeder/ 

 

 

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: siden Jyderup.dk og gruppen Jyderup Lokalforum 
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