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Borgermøde om handleplan og tryghedsambassadører
Onsdag den 6. juni, se den vedhæftede annonce. Herunder lidt mere om de to punkter, som drøftes på
borgermødet.
Jyderups handleplan for byens udviklingsprojekter
Siden februar har kommunale medarbejdere samt borgere og erhvervsdrivende fra Jyderup arbejdet i 4
temagrupper med en handleplan for Jyderup. På mandag den 28. maj er der deadline for arbejdet og herefter
fremsendes planen til politikerne. Styregruppen vil derfor nu kunne orientere om planens indhold og stå til
regnskab for denne.
I løbet af juni vil planen blive drøftet politisk, først i projektudvalget for udvikling af lokalområder og
efterfølgende i kommunalbestyrelsen den 27. juni. Efter sommerferien vil dele af handleplanen blive drøftet i
relevante politiske udvalg, og det vil blive vurderet om dele af planen skal indarbejdes i budgettet for 2019 og
de efterfølgende overslagsår.
http://jyderup.dk/opslag/handleplan-for-jyderups-udviklingsprojekter/: Denne side indeholder grundlaget for
arbejdet med handleplanen. Når det er muligt at offentliggøre handleplanen, vil det også ske på denne side.
Tryghedsambassadører
Læs mere om projekt tryghedsambassadør her: http://jyderup.dk/opslag/tryghedsambassadoerer/
Projekter
Projekt Byrumslabyrinten og projekt Naturaksen er opdateret:
http://jyderup.dk/projekter/byudvikling/bibliotekspladsen_2/ og http://jyderup.dk/projekter/natur/naturaksen/
Og så er det også i høj grad værd at nævne, at netop i dag, lørdag den 26. maj blev Skaterbanen, der ligger på
skolen, taget i brug. Det begyndte, som en ansøgning til kommunens lokale udviklingsmidler, som ingen kendte
noget til, men som 3 mødre greb og fik etableret en skaterbane med løse elementer. Det udviklede sig til et
langt større projekt med midler fra flere fonde, og som i dag resulterede i et større anlæg som børn og unge i
dag med iver og dødsforagt kastede sig ud i at benytte. Det er de samme 3 mødre som gennem flere år sammen
med deres børn har kæmpet sig frem til dette resultat. Det er godt gået. Tillykke med gennemførelsen og tak,
fordi I holdt så ihærdigt ud.
Se mere her: https://www.facebook.com/groups/1546208822279884/?ref=group_header
Referater fra styregruppens møder
Mødet i maj blev aflyst på grund af arbejdet med handleplanen, referater fra tidligere møder ligger her:
http://jyderup.dk/lokaldemokrati/lokalforum/referater-fra-styregruppens-moeder/
Persondatalovgivningen
Du får denne nyhedsoversigt, fordi du på et eller andet tidspunkt har ønsket at høre nyt om lokalforum. Det
betyder, at dit navn og din mailadresse er registreret i en mailliste, der er placeret på undertegnedes computer.
Maillisten bliver ikke delt med nogen og ej heller videresolgt til offentlige eller private virksomheder. Du kan
til enhver tid afmelde nyhedsbrevet og vil dermed blive slettet fra maillisten.

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

