
 

        

 

RUM TIL FÆLLESSKAB 

Projekttitel:   

Grøn sammenhæng i Jyderup 

 
Ansøgningsskema til puljen Rum til fællesskab 
 

Overskrift 
Projektets navn eller emne. 
 

Grøn sammenhæng i Jyderup 

Lokale samlingssteder 
Lægger projektet inden for dette 
emne, og i så fald hvordan?  
 

Ja 

Mødesteder i naturen 
Lægger projektet inden for dette 
emne, og i så fald hvordan?  
 

 

Særlige kendetegn 
Lægger projektet inden for dette 
emne, og i så fald hvordan?  
 
 

Ja 

Beskrivelse af kriterie(r) Jyderup er kun en lille by, men har historisk 

haft sit centrum to steder indtil Nordvestbanen med Jyde-

rup Station blev etableret i 1870´erne lå centrum omkring 

kirken i det der nu kaldes Gl. Jyderup eller Kirkebyen. Her-

efter har byen indtil nu kun udviklet sig med butikker, by-

rumsmøbler, træer og samlingssteder omkring stationen. 

Jyderup trænger derfor til en større grøn sammenhæng 

med flere fællesrum og mødesteder i Kirkebyen, samt en 

indgang fra øst, der kan give byen et særligt kendetegn, 

som markerer den som et grønt fællesmiljø. 

Det er vigtigt at forberede byen til Skovvejens færdigud-

bygning, hvor eneste indgang til Jyderup fra øst bliver ad 

Holbækvej. 

Der er to centrale områder i Kirkebyen, hvor en grøn mar-

kering både vil kunne skabe rum til fællesskab for beboere 

i området, og være et særligt kendetegn for byen mod øst. 
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De to rum er: 

“Trekanten” (der er et opfyldt gadekær) og gadekæret over 

for den gamle præstegård, der i sig selv er identitetsska-

bende som minde om det landsbymiljø, der en gang var 

her. 

Trekanten er nu flere græsplæner, som ikke indbyder til 

ophold og fællesskab. Projekt GRØN SAMMENHÆNG I JY-

DERUP ønsker at plante træer i grupper, så området frem-

står som et særligt nært og grønt sted, der kan indbyde til 

møde og f.eks fællessang, Grundlovs arrangementer, kon-

firmand- og bryllupsfoto etc. for alle Jyderups borgere og 

hvis udformning samtidigt kunne være et særligt kende-

tegn for byens østlige adgang. 

 

“Gadekæret” hænger naturligt sammen med den overfor-

liggende historiske præstegård og tænkes udover at være 

et særligt kendetegn for det historiske Jyderup og dermed 

et miljø til fælles brug i sig selv også at være en del af den 

grønne sammenhæng i Jyderup ved træbeplantning og 

etablering af springvand, som i tidligere tid. 

Projektbeskrivelse 
Beskriv, hvad projektet går ud på, 

og hvad det vil betyde for  
lokalområdet.  
 
Skriv gerne, hvis projektet eksem-
pelvis bidrager til bæredygtighed, 
bosætning eller udvikling på en 

særlig måde. 
 
Hvis du laver en uddybende beskri-
velse i dit selvlavede dokument, 
kan du beskrive projektet meget 

kort her. 
 

Særlige kendetegn: I trekanten, der består af 3 – 4 græs-

plæner, plantes træer i 3 grupper á 3 træer (eg, platan, 

lind) og grunden under træerne dækkes med træflis, 

der over en periode på 2 – 3 år vil forsvinde. Men efter 

denne tid, er træerne er i så god vækst at de kan ”klare sig 

selv”. 

Ved gadekæret plantes en trekant af lindetræer med flis 

under, og et solo træ (Eg). 

På den stribe af kommunal jord, der er ved Holbækvej 

overfor gadekæret plantes en række træer 6 – 10 stk. 

(lind), så området fremstår samlet og som en grøn ”lunge”. 

Til springvandet i gadekæret fremføres strøm, der underbo-

res Holbækvej med udgangspunkt fra nr. 120. Der opstilles 

målerskab ved østsiden af gadekæret. Springvandet bliver 

flydende, men fastgøres til bunden. Springvandet kan vari-

eres fra en til flere stråler og højden på disse kan 

ligeledes varieres. Springvandet er timereguleret og vil 

være i gang fra kl. 9.00 til 22.00. 

Lokale samlingssteder: Omkring gadekæret har der siden 

1940érene været springvand og bænke, hvor borgene 

kunne samles og være sammen, dette bliver forstærket 

med de tiltag, som vi har beskrevet ovenfor. 

Trekanten, hvor der indtil nu ”kun” har været græs, er ofte 

blevet benyttet til parkering af biler. Med træer på trekan-

ten vil der opstå et miljø, der kan bruges af borgerne, men 

først og fremmest vil det som indkørslen til Jyderup fra øst, 
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signalere en grøn by og samtidig understrege et særligt 

miljø fra den gamle landsby med præstegården som det 

ældste udtryk for det oprindelige Jyderup. 

Beskriv stedet, jeres projekt 

omhandler 

(ikke påkrævet) 

  

Frivilligt arbejde 

Beskriv omfanget af frivilligt ar-
bejde, som indgår i projektet. 
 
Hvor mange er I, hvor lang tid bru-
ger I, og i hvor lang en periode, er I 
frivillige? 

 

Plantning og 1. års pasning varetages af professionelle. De 

4 frivillige fra Jyderup Sti Laug har stået for ide -og plan-

lægningsfasen samt hjemtagning af tilbud og vil naturligvis 

være behjælpelige ved plantningen og vil fortsætte deres 

arbejde som frivillige i StiLauget som hidtil. 

Frivilligt arbejde, antal timer 
 

 

Samarbejdspartnere 
Beskriv, hvem der er involveret i 
projektet 
 

Vi arbejder aktivt med: 

Jyderups Fremtid som den forening i Jyderup der arbejder 

på at gøre byen smukkere. 

Jyderups Erhvervsforening der arbejder for at fremme han-

delslivet i Jyderup, bl.a ved at gøre byen smukkere med 

plantekummer og julebelysning. 

Jyderup Præstegård som aktiv aktør i området. 

Hvilket beløb søger I af puljen? 
 
Bemærk, at der skal søges om mi-
nimum 50.000 kr.  

 
Ved beløb over 100.000 kr., som 
ikke har at gøre med offentlig an-

lægsprojekter i forbindelse med sik-
ker færden, skal der være medfi-
nansiering. 
 

136.100 kr. 

 

 

Det samlede projektbeløb  176.100 kr.  

Beløb på medfinansiering 40.000 kr.  

Fremtidig drift 
Hvis der er fremtidig drift forbundet 
med projektet, hvordan tilrettelæg-

ges og finansieres dette? 
 

De træer, der skal plantes bliver plantet af professionel an-

lægsgartner, og der udarbejdes en 1 års pasningsaftale. I 

de grønne områder, hvor træerne skal plantes, vil et års 

pasning være tilstrækkelig til at træerne har fanget an, og 

Sti Lauget vil tilse dem / evt. beskære. Omkring springvan-

det i gadekæret har Jyderup Præstegård givet udtryk for, 
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at de er indstillet på at lave en fast aftale om at stå for den 

årlige el. drift. De vil ligeledes holde et dagligt tilsyn med 

springvandets drift og sørge for, at det bliver taget inden-

dørs i vinterperioden. 

Kræver projektet kommunale 
tilladelser? 

Ja 

Hvis I arbejder på tilladelser, så 
beskriv dem her 

 

- Placering af springvand i gadekæret.  

- Placering af træer som beskrevet i forhold til trafiksikker-

heden.  

- ”Skyde” en elforsyning under Holbækvej. 

 

Vi har igennem vores kommunale fællesskaber rettet både 

skriftlige og mundtlige henvendelser til kommunens forvalt-

ning omkring de tre spørgsmål nævnt ovenfor. 

Hvem søger? 

Angiv hvilken gruppe, forening eller 
lignende, der ansøger. 
 

Jyderup Sti Laug / Grøn omstilling 

Dags dato 
Angiv dato for indsendelse af an-
søgning 
 

31-07-2020 

Oplysninger på kontaktperson 
 
  
 

Navn Svend Aage Larsen 

Adresse  

Postnummer og by  

Telefon  

E-mail  

CVR-nummer  

 







BUDGET FOR GRØN GL. JYDERUP

UDGIFTER:

El. Tilslutning t. Springvand 37.600,00 kr.

Springvand 12.500,00 kr.

Træer i Trekanten 9 stk. á kr. 4,000 36.000,00 kr.

Træer i områder v. Trekanten 6 stk. á kr. 4.000 24.000,00 kr.

Træer ved gadekæret 4 stk. á kr. 4.500 18.000,00 kr.

Træer ved Præstegården 10 stk. á kr. 4.000 40.000,00 kr.

Pasning i et år. 8.000,00 kr.

176.100,00 kr.

Moms 44.025,00 kr.

220.125,00 kr.

INDTÆGTER:

PULU 136.100,00 kr.

Jyderups Fremtid 30.000,00 kr.

Jyderups Erhvervsforening 10.000,00 kr.

176.100,00 kr.





 
        
 

 
 

 

Erklæring til puljeansøgning 
 

 

Når der søges om tilskud fra puljer hos Holbæk kommune, skal denne er-
klæring udfyldes og vedlægges sammen med ansøgningen. 

Dato: 30. juli 2020 
Ansøger: Svend Aage Larsen 
Vedrørende: Grøn sammenhæng i Jyderup 

 

Har du/I søgt andre af Holbæk Kommunes puljer til dette projekt? 

Ja, vi har fået tilsagn. Hvor meget har I fået _______. Hvilken pulje(r) er 

søgt ____________ 

Ja, men vi har fået afslag. Hvilken pulje(r) er søgt? 

____________________ 

Ja, men vi afventer svar. Hvor meget har I søgt om__________. Hvilken 

pulje(r) er søgt ________________________ 

Nej 

Evt. kommentar:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

X 


	Ansøgningsskema rum til fællesskab, Grøn sammenhæng i Jyderup
	Billed fra ca. 1943
	Skaermbillede 2020-05-10 kl. 17.40.03
	BUDGET
	erklaering-til-puljeansoegning

