
Nyhedsliste fra Lokalforums styregruppe        
25. juni 2019 

 

 

Kære alle på lokalforums mailliste 

 

Herme en nyhedsoversigt inden sommerferien for alvor går i gang. 

 

Campingpladsen, Skarridsøhjemmet og Naturpark Åmosen 

Vi har talt om det i mange år, men på kommunalbestyrelsens møde den 19. juni blev der truffet en 

overraskende og for Jyderup (og dermed for hele kommunen) meget positiv beslutning. 

Campingpladsen skal ikke sælges, men forblive som kommunal ejendom. Det kræver måske lidt 

forklaring. 

I Jyderup Handleplan fra 2018 blev anbefalingen, at der snarest skulle udarbejde lokalplaner for 

Campingpladsen og for Skarridsøhjemmet med det formål at fremme turisme ved etablering af flere 

overnatningsmuligheder. Desuden skulle lokalplanen for Campingpladsen gøre det muligt for 

Naturpark Åmosen at etablere et Naturrum i tilknytning til pladsen. Politikerne besluttede også, at 

de ville støtte naturrummet økonomisk. Ejerforhold og samarbejde med Campingpladsen skulle 

efterfølgende afklares. Der har siden været arbejdet med disse anbefalinger, og der har været 

drøftelser mellem politikere, administrative medarbejdere, medarbejdere fra Naturpark Åmosen og 

bestyrelsen for Jyderup Fonden. Det er disse drøftelser, der er resulteret i en vurdering af, at den 

mest enkle løsning på den lidt komplekse problemstilling med flere parter er, at kommunen 

fastholder campingpladsen som kommunal ejendom, men indgår en benyttelsesaftale med 

Naturpark Åmosen, der vil få brugsretten til hele området. Naturpark Åmosen vil opføre og eje 

naturrummet, og kommunen er indstillet på at give et driftstilskud til Naturpark Åmosen. Jyderup 

Fondens bestyrelse er meget tilfredse med denne udvikling, idet turismeperspektivet fastholdes og 

nok også bliver styrket i forbindelse med de omkring 12 mio. kr. Naturpark Åmosen har fået 

bevilget af Nordea fonden til projektet ”Nye veje i Naturpark Åmosen”. Også i dette projekt spiller 

Jyderupområdet en central rolle.  

Ud over beslutningerne omkring Campingpladsen fastholder kommunalbestyrelsen, at lokalplanen 

for Skarridsøhjemmet fortsat skal fremme turisme i form af flere overnatningsmuligheder, og at 

Skarridsøhjemmet skal i udbud, når lokalplanen er vedtaget.          

Afklaringerne omkring Campingpladsen betyder, at Naturpark Åmosen nu for alvor kan komme 

videre med naturrummet, og aktuelt er et arkitektfirma i fuld gang med de første skitser til det 

kommende naturrum. Der er grund til håb og optimisme omkring disse projekter. 

 

Jyderup Højskole køber Sølyst 

Dette er også resultatet af en rigtig god beslutning, truffet af kommunalbestyrelsen den 15. maj. 

Højskolen har købt både hovedbygningen og det tidligere børnehus Sølyst. Der er konstateret 

skimmelsvamp i børnehuset, hvorfor Højskolen straks efter overtagelsen går i gang med en 

renovering og fjernelse af skimmelsvamp i stueetagen, der efterfølgende skal bruges til 

undervisning, værksteder og administration. Dernæst skal taget skiftes og 1. sal renoveres. 

Højskolen har bevist sit værd både i forhold til elever og i forhold til byen. At højskolen nu bliver 

herre i eget hus, betyder så også, at højskolen kan søge fonde og dermed på sigt skabe nogle endnu 

bedre rammer for højskolens virke. Det giver håb og optimisme tilbage til Jyderup Højskole til 

glæde for os alle. 

 

Boligudvikling i Jyderup 

Kommunalbestyrelsen har den 10. april besluttet at udbyde et område i Jyderup Nord med 23 

parceller. Det er positivt og noget, der har været efterspurgt i flere år. I den politiske beslutning 

opfordres eventuelle investorer til – inden for lokalplanens rammer – at etablere forskellige 

boligformer, gerne mindre boliger. Flere politikere vil undgå alt for mange parcelhusudstykninger. 

Styregruppen har derfor set lidt på de helt aktuelle planer for privat boligudbygning i Jyderup. 14 

mindre etageboliger er på vej i det tidligere børnehus Mariendal, og andre steder i byen er der helt 



konkrete planer om ca. 110 rækkehuse ligeledes med mindre boliger. Behovet for mindre boliger 

kan derfor synes dækket fint ind, hvorfor et antal parcelhusgrunde i Jyderup Nord ikke burde være 

et problem. Desværre er området fortsat ikke udbudt til salg!     

 

Opfølgning på Jyderup Handleplan 

Ovenstående projekter er med i handleplanen for Jyderup. Styregruppen følger hver måned op på 

handleplanens punkter, hvilket fremgår at referaterne fra møderne: 

https://jyderup.dk/lokaldemokrati/lokalforum/referater-fra-styregruppens-moeder/ 

 

Ny Fællesskaber 

Jørn Klinge har været fællesskaber for Jyderup i et par år. Desværre har Jørn være sygemeldt i en 

længere periode, og Holbæk kommune har derfor besluttet at udpege en ny fællesskaber for 

Jyderup. Christian Fonnesbech-Aagaard er ansat i afdelingen for Vækst og Bæredygtighed, hvilket 

er rigtig fint i forhold til mange af de projekter, vi arbejder med i Jyderup. Christian er dog som 

fællesskaber kontaktperson til alle grene af den kommunale forvaltning, ligesom Christian kan 

kontaktes af alle borgere. Læs mere om fællesskaberne og find mailadresse og telefonnummer til 

Christian her: https://jyderup.dk/lokaldemokrati/holbaek-kommune/faelles-skaberne-og-frivillig-

centret/ 

 

Trafikgruppen 

Trafikgruppen har ansøgt den kommunale pulje ”Rum til fællesskab” om trafiksikring af krydset 

Sølystvej/Skarridsøgade. Ansøgningen er af administrationen prioriteret som nr. 1 ud af 5 

trafiksikringsprojekter. På grund af usikkerhed omkring et eventuelt samlet merforbrug på de 

kommunale budgetter har kommunalbestyrelsen midlertidigt valgt at bremse op på enkelte 

udgiftsområder herunder diverse puljer. Ansøgningen er derfor ikke politisk behandlet, måske vil 

der blive en afklaring i løbet af efteråret. 

Trafikgruppen har i begyndelsen af april henvendt sig til administrationen og til udvalget for Klima 

og Miljø med anmodning – ikke om penge – men om stillingtagen til Jyderups infrastruktur, når 

motorvejen kommer. Trafikgruppen finder det afgørende nødvendigt, at der snarest træffes 

beslutninger om vejføringen i byen, når ramperne på Holbækvej nedlægges. Administrationen har 

parkeret ansøgningen et eller andet sted og politikerne har ikke forholdt sig til anmodningen. 

Trafikgruppen vil nu overveje, hvordan der kan skabes lydhørhed for problemet.  

Læs begge ansøgninger på : https://jyderup.dk/projekter/byudvikling/trafikgruppen/   

 

Nyt projekt: Sejlads på Skarresø 

Kalundborg og Holbæk kommuner har administrativt indskrænket det område på Skarresø, der kan 

besejles. Den nye projektgruppe har beskrevet, hvordan reglerne har været og hvad, der nu er sket. 

Gruppen arbejder for at de regler, der i sin tid blev besluttet af Vestsjællands Amt, fastholdes og har 

tilbudt at foretage den konkrete afmærkning af sejladsområdet i søen. Det hele er omhyggeligt 

beskrevet her: https://jyderup.dk/projekter/natur/sejlads_paa_skarresoe/    

 

Projekt Brinken ved Sølyst 

Projektgruppen har genoprettet broen ved Sølyst, 

se  https://jyderup.dk/projekter/natur/naturaksen/brinken_ved_soelyst/ 

Projektgruppen har også gjort opmærksom på, at den flåde med en hytte på, som spejderne i 

Jyderup ejer, ikke er noget kønt syn. Både projektgruppen og styregruppen har været i kontakt med 

spejderne. Spejderne er ikke længere interesseret i flåden og hytten. Jyderup Højskole har derfor 

overtaget flåden og vil søge at renovere den. 

 

Projekt Teknisk renovering af Skarridsøsalen 

Projektet er nu næsten afsluttet, der mangler kun ibrugtagen. Salen rummer nu bl.a. et lydanlæg og 

lærred med tilhørende baggrundsprojektor. Jyderup Erhvervsforening vil indgå en driftsaftale med 

Holbæk kommune, således at det er erhvervsforeningen, der står for al drift og vedligeholdelse af 

udstyret: https://jyderup.dk/projekter/kultur-fritid/opgradering_af_skarridsoesalen/ 
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FN’s 17 Verdensmål og Byfest 

Holbæk kommune er med i Bæredygtige temadage om FN’s 17 verdensmål. Lørdag den 7. 

september holdes temadag om Natur. Temadagen holdes i Jyderup, hvor der samtidig er byfest. 

Jesper Theilgaard vil denne temadag sætte ”fokus på naturens afgørende rolle i kampen mod 

klimaforandringer. Eksempelvis vil flere træer i haver, parker, byer og skovområder ikke bare pynte 

i landskabet - det vil være til gavn for klodens klima og miljø”. 

Hold øje med Det Sker på hjemmesiden og med byens Infoskærme, som – når tiden nærmer sig – 

vil orientere mere om dette og mange andre arrangementer i byen. 

 

Opslag 

Hold også øje med vores opslag på hjemmesiden. Opslagene fremgår ikke af hovedmenuen, men af 

de små skiftende billeder længere nede på forsiden. Det sidste nye opslag handler om de 9 sognes 

opfordring til genbrug af konfirmationstøj: https://jyderup.dk/opslag/genbrug-er-genialt/ 

 

Rigtig god sommer til alle  

 

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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