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Kære alle på lokalforums mailliste. 

 

Endnu en vigtig handleplansbeslutning  

I nyhedslisten fra før sommerferien orienterede vi om kommunalbestyrelsens handleplan for 

Jyderup og om en række gode politiske beslutninger på baggrund heraf. I denne nyhedsliste kan vi 

følge op med endnu en vidtrækkende beslutning. På kommunalbestyrelsens møde den 24/10 blev 

det besluttet at igangsætte et 3-årigt pilotprojekt for en ny anvendelse af det tidligere rådhus, nu 

biblioteksbygningen. Med penge til ombygning og til kommunal projektledelse er der nu mulighed 

for, at der atter kommer lys i vinduerne på 1. og 2. sal i den flotte bygning og deraf følgende 

aktiviteter for byens unge, foreninger og erhvervsdrivende. Læs mere herom under  

Projekter/Byudvikling/Biblioteksbygningens anvendelse: 

http://jyderup.dk/projekter/byudvikling/biblioteksbygningen/. Anders Baagland er lokal tovholder 

på igangsætning af projektet i samarbejde med kommunen. 

 

Dermed har kommunalbestyrelsen sat gang i en stribe af anbefalinger fra handleplanen, hvor 

resultaterne skal skabes i tæt samarbejde mellem byens frivillige og den kommunale administration. 

Politikerne har vist tillid til os, nu er det også vores ansvar som borgere i lokalområdet at byde ind 

og arbejde aktivt med. Der bliver brug for mange gode kræfter og også for at få inddraget langt flere 

borgere i arbejdet. 

Handleplanen og en beskrivelse af alle de kommunale beslutninger kan læses her: 

http://jyderup.dk/lokaldemokrati/lokalforum/jyderup-handleplan/ 

 

Bosætningsstrategi 

Et tema i handleplanen, hvor der ikke er truffet igangsættende beslutninger, er ”Boligudvikling”. 

Det skyldes ikke mindst, at kommunen har fået udarbejdet en bosætningsanalyse, der ikke entydigt 

peger på, at det er en rigtig god idé at byggemodne til nye parcelhuse, eksempelvis i Jyderup! I et 

opslag: http://jyderup.dk/opslag/bosaetningsanalyse-for-holbaek-kommune/ har vi orienteret mere 

om denne problematik, og der er også et link til analysen.  

 

Kommunen indbyder alle borgere til en række borgermøde forud for udarbejdelsen af en 

bosætningsstrategi for hele kommunen: http://jyderup.dk/begivenhed/borgermoede-om-fremtidens-

bosaetning/?instance_id=4390539. Mødet i Jyderup holdes den 8. november i Skarridsøsalen, 

tilmelding er nødvendig senest den 3/11, se nærmere i indbydelsen. 

 

Ta’ en snak med borgmesteren tirsdag og onsdag i Jyderup 

Christina Krzyrosiak Hansen flytter sit kontor til Jyderup den 30. og 31. oktober. Begge dage er der 

åbent kontor på biblioteket, læs mere her: http://jyderup.dk/begivenhed/borgmesteren-har-aabent-

kontor-i-jyderup-tirsdag/?instance_id=4391614 

 

Nyoprettede projekter 

Som følge af handleplanen og de efterfølgende beslutninger er oprettet Attraktive Byrum: 

http://jyderup.dk/projekter/byudvikling/attraktive_byrum/ og Grøn Bymidte: 

http://jyderup.dk/projekter/byudvikling/groen_bymidte/ 

Endnu er der kun en beskrivelse af anbefalingerne. Rikke Klint fra styregruppen er lokal tovholder 

på igangsætning af projekterne i samarbejde med kommunen. 
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Bypark er også et godkendt og kommunalt støttet projekt som bygger videre på det etablerede 

projekt ”Naturaksen – Den grønne akse”, som allerede er godt i gang. Projektsiden er ikke helt før 

ajour, men vil løbende kunne følges her:  http://jyderup.dk/projekter/natur/naturaksen/ 

 

Teknisk opgradering af Skarridsøsalen er et projekt, der er godt i gang og som naturligvis er blevet 

endnu mere aktuel i lyset af, at hele biblioteksbygningen inklusiv Skarridsøsalen, er sikret til 

kommunal og lokal brug de næste 3 år: http://jyderup.dk/projekter/kultur-

fritid/opgradering_af_skarridsoesalen/ 

 

Opdateringer 

Siden sidst er andre sider også blevet opdateret, se en oversigt her: 

http://jyderup.dk/lokaldemokrati/nyheder/ 

 

 

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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