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Borgermøde om nye rammer for lokalforum  
Mandag den 28. september kl. 19.00 håber vi, at vi får mulighed for at afholde det borgermøde, vi havde planlagt 
i det tidlige forår. For alle, der interesserer sig for lokalforum, er det et vigtigt møde, hvor der skal træffes 
beslutning om en ny organisering, og hvor der sandsynligvis skal sammensættes en ny kontaktgruppe i stedet for 
styregruppen. Læs mere på ”Det Sker”: https://jyderup.dk/begivenhed/nye-rammer-for-lokalforum-
borgermoede-2/?instance_id=4395981  
 
Nye rammer for lokalforum  
Som det fremgår af omtalen under ”Det sker”, har styregruppen udarbejdet et forslag til nye rammer for 
lokalforum. Forslaget har tidligere været udsendt, men da det nu er et halvt år siden, er forslaget også vedhæftet 
denne gang. Vi synes, det er vigtigt, at flest mulige får læst forslaget, så det kan drøftes og eventuelt med mindre 
ændringer besluttes på borgermødet den 28. september. Det er vigtigt at understrege, at lokalforum er et åbent 
forum, som selv beslutter, hvordan lokalforum skal organiseres. Hvis nogle af mødedeltagerne derfor ønsker 
større ændringer i forslaget eller måske ønsker en hel anden organisering og beskrivelse, er det absolut også en 
mulighed, og der kan så nedsættes en redaktionsgruppe, der kan udarbejde et nyt forslag til et eller flere 
efterfølgende borgermøder. Indtil der er truffet en endelig beslutning om lokalforums organisering, vil 
styregruppen fortsat varetage kontaktfunktionerne og sørge for afholdelse af de nødvendige møder. 
 
Det sker 
Corona gør os usikre, hvad kan vi, og hvad må vi? I Jyderup er vi vist heldigvis optimister, et hurtigt blik på 
jyderup.dk’s kalender viser ikke mindre end 7 arrangementer i de sidste 15 dage af september. 
https://jyderup.dk/kalender/  og kulturgruppen har lagt sit efterårsprogram her: https://jyderup.dk/foreninger-
institution/kultur/kulturgruppen-jyderup/ 
 
Lokalplanerne for Campingpladsen og Skarridsøhjemmet 
Efter det velbesøgte borgermøde på Campingpladsen og ved Skarridsøhjemmet har styregruppen skrevet 
høringssvar til hver lokalplan: https://jyderup.dk/lokaldemokrati/holbaek-kommune/hoeringer/ 
Vi afventer nu, at lokalplanerne bliver politisk behandlet sandsynligvis i løbet af oktober. Vi forventer også, at 
Skarridsøhjemmet vil blive udbudt til salg inden længe. 
 
Broen ud i Skarresø ved campingpladsen 
I forbindelse med borgermødet på campingpladsen bemærkede flere, at broen nu er i så dårlig forfatning, at den 
er helt afspærret. Det fik flere til at tale om, at broen burde sættes i stand. Ud fra en forventning om, at det blot 
drejede sig om udskiftning af nogle brædder tilbød en borger at betale for materialer, Jyderup Stilav påtog sig at 
undersøge sagen nærmere, og en hel del borgere tilbød at deltage i arbejdet. Det viste sig hurtigt, at broen var i 
dårligere stand end forventet, det er stort set en ny bro, der skal bygges. Naturpark Åmosen har planer om at 
bygge en helt ny bro, men først skal naturrummet opføres, og siden skal der skaffes midler til broen, så der kan gå 
flere år, før der kommer en ny bro. På et møde med de interesserede borgere var der god vilje til at gå videre med 
projektet, hvis de bærende søjler var intakte, men inden skulle det også undersøges, hvad kommunen kunne give 
tilladelse til. Kyndige medarbejdere i kommunen kunne godt se problemet, men vurderede, at det vil være 
nødvendigt at bygge en helt ny bro, og det er der vist ikke lige penge til nu. Jyderup Stilav og borgerne har ikke 
givet op, det er en skændsel at have broen liggende som nu, så der skal nok dannes et projekt og søges nogle 
midler. Der vil blive arbejdet videre med sagen. 
 
Projekt Brinken ved Sølyst 
Jyderup stilavs genopretningsprojekt, som er støttet af Holbæk kommune og Jyderups Fremtid, er nu afsluttet, og 
vi anbefaler alle at lægge en tur forbi, det er værd at glædes over, læs mere og se billederne 
her:  https://jyderup.dk/projekter/natur/naturaksen/jyderup_stilav/brinken_ved_soelyst/ 
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Grøn sammenhæng i Jyderup     
Næppe er det ene projekt afsluttet før stilavet er i gang med det næste projekt. ”Grøn sammenhæng i Jyderup” er 
et forskønnelsesprojekt i Jyderup Kirkeby, som med nyplantede træer og et springvand i gadekæret vil give et løft 
ved ”indgangen” til Jyderup fra Tornvedsiden. Projektet er foreløbig godkendt af projektudvalget for Udvikling af 
Lokalområder og af udvalget for Klima og Miljø og besluttes endeligt af kommunalbestyrelsen i slutningen af 
september. Hvis projektet godkendes, vil det blive oprettet som projekt på hjemmesiden. Indtil videre kan 
projektansøgningen læses her: https://jyderup.dk/wp-content/uploads/2020/09/Grøn-sammenhæng-i-
Jyderup.pdf 
 
Bibliotekspladsen og Stationscentret 
Ejeren af Stationscentret, Michael Jørgensen, har rettet henvendelse til styregruppen for lokalforum med henblik 
på en drøftelse af, hvordan der kan skabes bedre sammenhæng mellem de to områder. Styregruppen har 
sammen med nogle borgere, en repræsentant for Ung Holbæk (de unge benytter i høj grad bibliotekspladsen) og 
nogle repræsentanter fra kommunens afdelinger for drift og vedligeholdelse med flere samt Michael Jørgensen 
drøftet mulighederne. Der er stor enighed om, at det kan være en god idé at erstatte den nuværende (og nu 
delvis nedrevne mur) med trapper i lighed med bibliotekspladsens afgrænsning mod parkeringspladsen. Aktuelt 
henter kommunen priser hjem på reparation af muren og på etablering af trapper enten på hele stykket eller på 
den del,  hvor der har været en lav mur. Det er usikkert, om der er midler nok i områdets driftsmidler til at 
gennemføre det ønskede projekt, hvis ikke, kan det blive nødvendigt at ansøge kommunale puljer om penge.        
 
Stier og fortove i Jyderup 
Der sker ikke kun noget i Jyderup, når borgerne tager fat. Kommunen gør også noget af egen drift. Vi kan i den 
grad glæde os over, at der i løbet af sommeren er sket betydelige forbedringer på stier og fortove. Stien i 
Søbæksparken fra Solvænget til Drivsåtvej har fået en ordentlig gang asfalt, så man nu kan cykle uden at blive 
gennemrystet. Alle de skæve fliser på fortovene i Industriparken er erstattet af asfalt. Nedgangene til tunnellen 
under Skovvejen har fået nye trapper og cykelramper og i øjeblikket lægges nye fliser på fortovene på Søbæksvej. 
Desværre har det vist sig, at underlaget under de hidtidige fortove ikke har været i orden, så det er blevet dyrere 
end forventet at renovere. Derfor når man ikke så langt som planlagt med renoveringen i år. Det er også værd at 
bemærke, at den driftsafdeling, der står for renoveringen af stier og fortove på forhånd kontaktede lokalforum for 
at drøfte renoveringen. Specielt blev renoveringen af fortovene på Søbæksvej efterfølgende drøftet på stedet og 
afklaret med en repræsentant fra grundejerforeningen. Det er rigtig god forvaltningskik. 
 
Krydset Industrivej/Industriparken 
skal ændres, så de store modulvogntog fra Frode Laursen kan køre ind til lagerhallerne i Industriparken. Da 
lokalforums trafikgruppe første gang hørte om planerne skrev gruppen til kommunen blandt andet med 
opfordring til at være særlig opmærksom på de svage trafikanter, da Industrivej er en meget benyttet skolevej af 
såvel gående som cyklende børn. Udvalget for Klima og Miljø har på sit møde i september anbefalet en betydelig 
tillægsbevilling til projektet. Vi kender ikke den konkrete udformning af krydset, men vi har grund til at antage, at 
noget af fordyrelsen kan skyldes hensynet til de cyklende og gående, det håber vi. 
 
Den kommunale boligstrategi 
blev godkendt af kommunalbestyrelsen i slutningen af august. Bolistrategien lægger op til blandet boligbyggeri, 
og det er der mange fine betragtninger om. Tilsyneladende gælder det ikke parcelhusgrunde, som stort set er 
skrevet ud af strategien (der er tilsyneladende alt for mange tomme villaer i kommunen og ikke mindst i 
Jyderup!). Ærgerligt at vi ikke fik udstykket den kommunale jord i Jyderup Nord i tide. Nu afventer vi spændt, hvad 
der så skal ske i Jyderup Nord, for noget bør der ske, og det bør ske snart.  Læs boligstrategien her: 
https://jyderup.dk/opslag/holbaek-kommunes-boligstrategi-2020/ 
 

 

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 
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Følg også www.jyderupsfremtid.dk og www.jyderupfonden.dk 

 

På Facebook: siden Jyderup.dk og gruppen Jyderup Lokalforum 
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