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Kære alle på lokalforums mailliste
Jyderup set med andres øjne
Vi har været så heldige, at Roskilde Universitet i forbindelse med projekt ”Nye veje i Åmosen” har
fået øje på Jyderup. Et hold studerende kommer derfor på feltstudietur til byen. De ankommer på
mandag d. 25/11 kl. 10 og tager herfra igen onsdag d. 27/11 sidst på eftermiddagen. I den
mellemliggende tid har de været rundt i byen, talt med folk og gjort egne erfaringer, som så
omsættes til udviklingsforslag med mere. Tankerne og idéerne præsenteres på onsdag kl. 13 på
Jyderup Højskole, og vi kan alle være med. Det er en åben fremlæggelse, hvor der også bliver
dialog med et panel af borgere fra Jyderup. Det er Steen Klink og Steffen Kisselhegn, der også
sidder i kommunalbestyrelsen og det er Søren Bøtker Pedersen og Rikke Klindt, der ud over at være
erhvervsdrivende i Jyderup også er medlemmer af lokalforums styregruppe.
Det er 8 år siden, lokalforum udarbejdede en udviklingsplan, som blev fulgt op af den kommunale
helhedsplan for Jyderup. Der er nok behov for snart at vurdere planerne igen, og i den sammenhæng
er det lidt af en gave, at et hold studerende har fået mulighed for at kaste et nyt blik på Jyderup. Se
indbydelsen til arrangementet her: https://jyderup.dk/begivenhed/hvordan-ser-byen-ud-naar-et-holdgeografistuderende-ser-paa-byen/?instance_id=4393081
Lokalplaner for campingpladsområdet og Skarridsøhjemmet
På borgermødet den 10. oktober blev der orienteret om de forudsætninger, som den kommende
lokalplan for campingpladsområdet vil være baseret på: Et byggefelt til det kommende naturrum, et
felt til en ny bro ud i Skarresø og et campingområde. Samtidig blev fremvist de første skitser til det
naturrum, som Naturpark Åmosen håber at kunne bygge på området. Naturrummet skal kunne
bruges til formidling og undervisning, til foreningsaktiviteter og som servicebygning for
overnattende gæster. Det er mange funktioner på begrænset plads, men skitserne var meget lovende
og er tænkt som et bæredygtigt byggeri, der fint kan indpasses i naturen og med et flot udsyn
indefra til naturen. De servicefaciliterer, køkken, bad og toiletter, der er tegnet ind, virker
underdimensioneret i forhold til brugen som campingpladsfaciliteter. Det er netop dette flere
høringssvar tager fat i, selv om det kun indirekte vedrører selve lokalplanen (som kun omhandler
placeringer og krav til bygningens udseende). Høringssvarene kan læses her:
https://jyderup.dk/lokaldemokrati/holbaek-kommune/hoeringer/

Boligstrategi
På borgermødet den 21. oktober fortalte borgere og repræsentanter fra erhvervslivet de mange
fremmødte politikere om Jyderups behov for byggegrunde og boliger af enhver art både for at
kunne fastholde borgere og tiltrække nye borgere. Der er i særdeleshed behov for mindre boliger
gerne andelsboliger eller almene boliger (hvor der er flere hundrede på ventelister til de
eksisterende lejeboliger). Det blev fremhævet, at Jyderup har meget at byde på: Beliggenhed, Natur,
Handel, Idrætsfaciliteter og Foreningsliv. Der er absolut basis for at kunne få nye borgere til byen,
og her er der ikke mindst brug for byggegrunde til nye familieboliger. Lokalforums styregruppen
har efterfølgende udfyldt en skriftlig tilbagemelding til kommunen til brug for arbejdet med
boligstrategien for hele kommunen. Beskrivelsen kan læses her: https://jyderup.dk/wpcontent/uploads/2019/11/Tilbagemelding-p%C3%A5-m%C3%B8de-om-boligstrategi-191021.pdf

Referater fra styregruppens faste møder
Styregruppen har over et par møder drøftet vores måde at arbejde på, vi er enige om at der er brug
for en fornyelse. I første omgang vil vi indbyde repræsentanter fra foreninger og erhvervsliv til en
dialog om lokalforum, på baggrund heraf vil vi efterfølgende indbyde til et borgermøde, så dialogen

om lokalforum kan bredes yderligere ud. Det kan du læse lidt mere om sammen med så meget andet
ved at læse mødereferaterne. Giver referaterne anledning til spørgsmål er du altid velkommen til at
kontakte undertegnede. Læs referaterne her: https://jyderup.dk/lokaldemokrati/lokalforum/referaterfra-styregruppens-moeder/
Projekt Sejlads på Skarresø
har ændret sit overordnede formål med projektet, læse mere her:
https://jyderup.dk/projekter/natur/sejlads_paa_skarresoe/
Opslag på hjemmesiden
Danmarks Radio genudsender i år julekalenderen, der forgår i vores kommune nærmere bestemt i
Brorfelde. I den anledning har observatoriet lavet en særudstilling, se mere her:
https://jyderup.dk/opslag/julestjerner-paa-observatoriet/
Jyderup Erhvervsforening har indstiftet 2 priser for at hædre nogle af de borgere, der gør en særlig
indsats i vores by. Der kan indstilles kandidater til de to priser inden den 8. december. Læs mere om
priserne her her: https://jyderup.dk/opslag/indstilling-til-moensterbryderprisen/ og
https://jyderup.dk/opslag/indstilling-til-ildsjaeleprisen/
Husk Lystændingsfesten den 29. november
som jo er hele byens lysfest, i år vil lokalforums styregruppe være repræsenteret med en bod på
gaden. Kom forbi og fortæl, hvad du har lyst til at bruge lokalforum til. Der vil også være en
konkurrence med en god præmie, så der er gode grunde til at kigge ind!

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

