
Projekt ide 3: Byrum ved Café Habibi

F O R M Å L

I hjertet af den gamle stationsby 
ligger Cafe Habibi, som udover 
at være byens hjerterum fungerer 
som et sted hvor de lokale mødes 
i hverdagen. Cafeen er kommet til, 
med en vilje og med ressourcer fra 
højskolens elever, der ligesom de 
lokale manglede et sted, at være i 
byen. Den socialøkonomiske virk-
somheds vision er at bygge bro 
imellem de ”nye” og ”gamle” dan-
skere, og dri"en kører på frivillige 
hænder. Dette er et godt eksem-
pel på at benytte de ressourcer, 
der allerede fungerer og eksisterer 
i byen, men at potentialet under-
støttes ved at tilføje noget ‘ekstra’.

Ø N S K E T

At etablere et grønt uderum, 
fællesområde,  ved cafeen om som-
meren kan give det lokale hjerter-
um dét ‘ekstra’. Beliggenheden ved 
Drivsåtvej er tynget af parkering-
spladser og tra$k, som skaber ringe 
vilkår for den gårdhave, der på nu-
værende tidspunkt ligger tomt hen. 
Ved en lukning af den ene ensret-
tede vej kunne der fokuseres på det 
byrum, som allerede har bevæggr-
und for at blomstre og øge væsten 
i området. Borgerne bruger %ittigt 
cafeen i dag og vil derfor kunne få 
yderligere mulighed for samvær, 
og projektet kan ligeledes være til 
gavn for handelslivet. Den midler-
tidige installation kunne evt. være 
et ‘grønt ‘tæppe med borde og par-
asoller mm., som kan give borgerne 
et anderledes syn på brugen af byen.

K O N F L I K T E R

Da vejen er privatejet, kræver det 
en dialog og tilladelse fra grunde-
jer. Lukningen vil påvirke færd-
slen, der er til og fra parkering-
spladsen. Der er muligvis brug 
for ekstra midlertidig skiltning, 
og en klar dri"sa"ale imellem 
lokalforum og grundejer. Cafeen 
skal have tilladelse til udendørs-
servering, eller en udvidelse af 
’gårdhaven’. A%ukning vil kræve 
betonklodser, som kommunen 
evt. kunne låne ud til Lokalforum.

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

Lukningen af Drivsåtvej skal ske 
henover sommerperioden, omreå-
det kan reetableres inden e"eråret. 
Projektet horisont ville kræve 
en tidsbegrænset periode på 2-3 
måneder, hvor grundejer skal im-
ødekomme at afspære området. 
Projektet skal ses som et eks-
periment, som kan etableres i 
andre lokalområder i Holbæk.

A K T Ø R E R

Lokalforum Jyderup, Gartner, 
Grundejer, Cafe Habibi, Holbæk 
Kommune (Plan, Vej og Tra$k, Dri")

...bymidteafgrænsninger 
skal revurderes med hen-
blik på at skabe levende og 
attraktive bymidter med et 

bredt handelsmiljø.

Jyderup Udviklingsplan

Budget: 
Est. 20.000 kr. ink. professionel 
håndværker A&ænger af omfang, 
materialer og vedligeholdelsesplan. 


