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Kære alle på lokalforums mailliste 
 

Borgermøde den 18. juni 

Her under pandemien kan det være svært at planlægge, men nu ligger det fast, at kommunen arranger 

borgermøde om lokalplanerne for Campingpladsen og Skarridsøhjemmet torsdag den 18. juni kl. 19.00 på 

Campingpladsen. Mødet vil forme sig noget utraditionelt, idet vi i grupper vil gå rundt på området og høre 

om lokalplanerne og få mulighed for at stille spørgsmål til disse. Der er høringsfrister for Campingpladsen 

den 6/7 og for Skarridsøhjemmet den 4/8. Høringssvar sendes til plan@holb.dk eller sendes som brev til 

Holbæk Kommune, Vækst og bæredygtighed, Plan og Byg, 0899 Kommuneservice, att.: Maria Hellesøe 

Mikkelsen. 

 

Bemærk at der er krav om tilmelding til borgermødet. Tilmelding sker til marmi@holb.dk senest mandag 

den 15. juni. Læs indbydelsen til borgermødet her: https://jyderup.dk/begivenhed/borgermoede-om-

lokalplaner/?instance_id=4394799   

 

Lokalplanerne og andre dokumenter i tilknytning hertil ligger her: 

https://jyderup.dk/projekter/byudvikling/campingplads_vandrehjem/ 

 

Lokalplanen for Skarridsøhjemmet 

Den 20/5 godkendte kommunalbestyrelsen lokalplanen for Skarridsøhjemmet. Helt efter anbefalingerne i 

handleplanen for Jyderup omdannes området ved Skarridsøhjemmet til fritidsformål og gør det muligt at 

etablere restaurant og hotel eller vandrehjem. Lokalplanen med bilag kan hentes her: 

https://jyderup.dk/projekter/byudvikling/campingplads_vandrehjem/  

 

Naturrummet på Campingpladsen 

Lokalplanen for campingpladsen gør det muligt for Naturpark Åmosen at opføre et naturrum. I den 

forbindelse har kommunalbestyrelsen indgået en partnerskabsaftale og en benyttelsesaftale med naturparken. 

Aftalerne kan hentes her: https://jyderup.dk/projekter/byudvikling/campingplads_vandrehjem/.  

 

På Naturpark Åmosens Facebookside har man over en periode kunnet følge nedrivningen af de gamle 

servicebygninger på campingpladsen, så der nu stort set er ryddet og klart til næste fase. 

Facebooksiden ”Porten til Naturpark Åmosen” finder du her:  https://www.facebook.com/Porten-til-

Naturpark-%C3%85mosen-111775430184790/ 

 

Nyt borgermøde om lokalforums rammer 

På grund af Corona-epidemien blev det planlagte borgermøde i marts aflyst. I håb om mere normale tilstande 

planlægger vi nu et nyt møde den 28. september 2020.06.11 

 

Skarridsøsalen  

På det møde - om ikke før - vil vi alle kunne glæde os over, at kommunen har benyttet den lange periode, 

hvor salen ikke har kunnet bruges, til at få lakeret gulvet og opsat nye gardiner (bl.a. til mørklægning). Det er 

supergodt.  
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Pulje, der er værd at søge 

Noget der også er supergodt, er det store beløb kommunen har afsat til tilskud til Særlige kendetegn, Møder i 

naturen og Lokale samlingssteder. Ansøgningsfristen er den 1. august 2020  så der skal tænkes lidt hurtigt, 

hvis man da ikke allerede har nogle projekter på tegnebrættet. Læs meget mere 

her:  https://holbaek.dk/kultur-og-fritid/foreninger/puljer-og-tilskud/puljen-rum-til-faellesskab/ 

 

 

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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