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Kære alle på lokalforums mailliste
ProjektCafé
Vi iler med at gøre opmærksom på, at det allerede er på lørdag den 20. maj, at vi afholder den første
projektcafé. Det er et borgerønske, at vi alle bliver bedre til at informere om, hvad der sker i byens mange
projekter. Vores hjemmeside er det mest omfattende forsøg på at sikre denne information, men det er jo
ikke alt, der bliver skrevet ned, og nogle gange kan det derfor mere informativt at få informationerne
mundtligt. På borgermødet den 21/11 2016 blev der givet mundtlig information om alle projekter, men ikke
alle er nødvendigvis interesseret i alt og styregruppen har derfor besluttet, at forsøge med at fortælle om
projekterne på en anden måde. Vi indbyder til et åbent hus på Café Habibi, hvor flest mulige
projektansvarlige vil være til stede mellem kl. 10 og 12 for at svare på spørgsmål om deres projekter. Der er
også en kop kaffe til de, der kigger indenfor. Læs mere om arrangementet
her: http://jyderup.dk/begivenhed/projektcafe-i-jyderup/?instance_id=4388569
Lokalforums rammer
På borgermødet den 9. marts blev det besluttet, at lokalforum ikke skulle omdannes til en forening, men i
stedet tilknyttes foreningen Jyderups Fremtid. Læs referatet fra mødet her: http://jyderup.dk/wpcontent/uploads/2017/03/Borgerm%C3%B8de-170309-Referat.pdf
Beskrivelsen af Lokalforums rammer omkring Økonomi er derfor ændret som følge af denne beslutning.
Læs lokalforums rammer her: http://jyderup.dk/lokaldemokrati/lokalforum/rammebeskrivelse/
Byforskønnelsesgruppen og Byudviklingsgruppen har anmodet om et møde med Styregruppen for at drøfte
samarbejdet. Mødet fandt sted den 1/5. I den forbindelse blev lokalforums rammer også drøftet, læs
referatet fra mødet her: http://jyderup.dk/wp-content/uploads/2017/05/Styregruppens-referat170501.pdf
Styregruppens aktuelle pejlemærker eller fokusområder
Styregruppen har udpeget 7 udviklingsområder som aktuelt betyder rigtig meget for lokalområdets
fortsatte udvikling. Det betyder, at det er punkter, som styregruppen løbende holder fokus på i dialogen
med byrådet og administrationen. I referaterne fra styregruppens møder vil første punkt som hovedregel
være en status på fremdriften i de 7 pejlemærker:
• Vandrehjem & Campingplads
• Udbud af nye byggegrunde
• Anvendelse af det tidligere rådhus
• Højskolen i egne bygninger
• Naturaksen – Den grønne akse
• Bymidteudvikling
• Naturpark Åmosen.
Styregruppens møder
Referater fra styregruppens møder i marts, april og maj finder du her:
http://jyderup.dk/lokaldemokrati/lokalforum/referater-fra-styregruppens-moeder/
Projekter
Siden sidste nyhedsbrev er der opdateringer på følgende projekter: Byforskønnelsesgruppen,
Trafikgruppen, Hundeskov i Jyderup og Renovering af Flagallé.
Projekt Bibliotekspladsen er afsluttet og 2 nye projekter er oprettet: ”Kunst på bibliotekspladsen” og
”Træer i Jyderup” under temaet Byforskønnelse.
Projekt ”Biblioteksbygningens anvendelse” er oprettet under temaet Byudvikling.
Holbæk kommunes planafdeling har et indsatsområde omkring midlertidighed i byrummet. Der er på den
baggrund dannet 2 nye projekter, der arbejder med midlertidighed. Du kan læse mere om midlertidighed
og om projekterne ”Caféhaven” og ”Markedstorvet og Bibliotekspladsen” under temaet Byudvikling. Læs
om alle projekterne under her: http://jyderup.dk/projekter/

Projekt Vandrehjem & Campingplads
Projektsiden er ikke opdateret, men nu er der ved at ske noget. Holbæk kommune har sendt
Skarridsøhjemmet og Campingpladsen i udbud. Der er frist for afgivelse af bud den 6. juni og forventet
afgørelse i byrådet den 16. august. Forløbet følges bedst ved at holde sig orienteret på Jyderup fondens
hjemmeside under punktet ”Dagsordener og referater”: http://jyderupfonden.dk/dagsordener-ogreferater/

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

