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Kære alle på lokalforums mailliste
Borgermøde den 19. februar kl. 19 på skolen
For nogle år siden var vi rigtig mange samlet på skolen og udkastede vilde ideer til aktiviteter med
mere på hele aksen langs søen fra Sølyst til Campingpladsen. Siden er der tilsyneladende ikke sket
så meget - og dog, der er blevet ryddet vældigt op i beplantningen i Drivsåtskoven og ved
Lerchehuset og stilavet laver mindre vedligeholdelse på stien. Bag det har en lille projektgruppe
dog også arbejdet med idéerne og har indgået en samarbejdsaftale med Just Human, som er ejet af
Chris MacDonald. Ønskerne om aktivitet har også fundet vej ind i kommunens handleplan for
Jyderup, hvor der er anbefalinger om en Bypark i Drivsåtskoven, som kommunen efterfølgende
også har bevilget en startbeløb til. Projektgruppen har nu fået udarbejdet et forslag til flere
aktivitetsområder i skoven, som vil blive præsenteret og drøftet på et borgermøde den 19/2.
Bemærk, at det er i A-fløjen på skolen.
Læs om projekt Bypark i Drivsåtskoven her: https://jyderup.dk/projekter/natur/naturaksen/bypark/
og læs indbydelsen til mødet her: https://jyderup.dk/begivenhed/moede-omdrivsaatskoven/?instance_id=4392219
Handleplanens øvrige projekter
Styregruppen følger løbende op på handleplanens projekter, hvorfor man via referaterne fra
styregruppens møder kan få en kortfattet status på projekterne:
https://jyderup.dk/lokaldemokrati/lokalforum/referater-fra-styregruppens-moeder/. I en periode har
undertegnede ikke fået lagt referaterne på hjemmesiden, men nu er vi med igen.
Projektleder
I 3 af handleplanens projekter (Det tidligere rådhus, Attraktive Byrum og Grøn Bymidte) er det
forudsat, at Holbæk kommune yder administrativ bistand eller projektledelse. Kommunen har
derfor valgt at ansætte en projektleder på fuld tid fra 1/1 til 31/12 2019 med ansvar for igangsætning
og udvikling af de 3 projekter. Projektleder er Mette Spaanheden Jensen, som har god erfaring i at
arbejde med borgerinddragelse, idet det må understreges at projekterne i højeste grad bygger på
lokalt engagement og medejerskab.
Det tidligere rådhus
1. og 2. sal står tomme i det tidligere rådhus og det absolut vigtigste i dette projekt er igen at få ”lys
i alle vinduer”. I handleplanen for Jyderup var der lagt op til et pilotprojekt med flere forskellige
brugere og et lokalt brugerråd eller lignende. Imidlertid har politikerne efterfølgende besluttet at
undersøge mulighederne for at flytte et større antal kommunale arbejdspladser tilbage til det
tidligere rådhus. Det kræver en større renovering af bygningen og vil betyde, at de nye
arbejdspladser kan rykke ind omkring sommerferien. Selv om det oprindelige projekt dermed bliver
væsentligt reduceret, er det under alle omstændigheder meget positivt for byen, at der kan komme
nye arbejdspladser i huset. Mette Spaanheden er projektleder og Anders Baagland er lokaltovholder.
Projektet er beskrevet og kan følges her:
https://jyderup.dk/projekter/byudvikling/biblioteksbygningen/
Attraktive Byrum og Grøn Bymidte
Arbejdet med de to projekter vil i første omgang ske i en fælles arbejdsgruppe. Mette Spaanheden
er projektleder og Rikke Klindt er lokal tovholder. Projekterne er beskrevet og kan følges
her: https://jyderup.dk/projekter/byudvikling/attraktive_byrum/
og https://jyderup.dk/projekter/byudvikling/groen_bymidte/.

Kommunale puljer
I tilknytning til handleplanen har politikerne bevilget penge til flere af projekterne, men det er ikke
kun disse projekter, der kan få særlige tilskud. Kommunalbestyrelsen har afsat betydelige midler til
lokal udvikling, midler, der kan søges af alle, se: https://jyderup.dk/opslag/tilskud-til-realisering-afgode-ideer-2019/ og https://jyderup.dk/opslag/rum-til-faellesskab-pulje-til-projekter-2019/. Bemærk
også muligheden for at præsentere et projekt for politikerne: https://jyderup.dk/opslag/praesenterjeres-projekt-for-pulo/.
Nyoprettede projekter
Jyderup Stilav har oprettet et særligt projekt for reetablering af søbrinken ved Sølyst:
https://jyderup.dk/projekter/natur/naturaksen/brinken_ved_soelyst/.
Da der efterhånden er flere projekter omkring Naturaksen har vi valgt at strukturere lidt om, således
at projekt Naturaksen er blevet et hoveprojekt med flere selvstændige projekter i Naturaksens
område: https://jyderup.dk/projekter/natur/naturaksen/.
Lokalforums hjemmeside
Denne mails emnefelt hedder ”Nyt til og fra lokalforum”. Dermed vil vi gerne signalere, at
lokalforum er os alle sammen – alle der bor i Jyderups lokalområde eller følere tilknytning til byen
– ingen over eller ingen under ej heller styregruppen. Derfor er hjemmesiden også for os alle.
Mange foreninger har egen hjemmeside, som vi linker til i den del af hjemmesiden som vedrører
foreninger og institutioner. Ikke alle har en hjemmeside og så kan vores måske bruges. F.eks. har
kulturgruppen i Jyderup ikke egen hjemmeside, men på www.jyderup.dk har kulturgruppen sin
egen side, hvor man kan læse, hvem der tegner gruppen og ikke mindst finde kulturgruppens
halvårlige program lige il at printe ud, se: https://jyderup.dk/foreningerinstitution/kultur/kulturgruppen-jyderup/. Det kan andre også gøre, man skal blot selv levere
indholdet og sørge for at det bliver holdt ajour. Skriv blot til undertegnede.
Mange ved, at lokalforum har en hjemmeside, men der er også mange mange flere i Jyderup, der
ikke aner, at der er noget, der hedder lokalforum, og at vi har en hjemmeside. En hjemmeside, der
ikke mindst fortæller, hvad der sker i byen, men som også rummer en del andre oplysninger, der
kan være værd at vide. Denne nyhedsliste kan være med til at give viden om, hvad der sker, vi kan
derfor kun opfordre jer, der læser dette, til at fortælle det videre. Send en mailadresse til
undertegnede, så kommer næste nyhedsliste direkte i mailboksen – og næste gang vil der næppe gå
4 måneder imellem . Vi tror, der bliver en del at fortælle om i den kommende tid.
Diverse opslag
Se også opslaget om nævninge og domsmænd: https://jyderup.dk/opslag/naevninge-og-domsmaendefterlyses/ og følg Det sker: https://jyderup.dk/calendar-2/.
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

