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Kære alle på lokalforums mailliste 

 

 

Nye rammer – Ny kontaktgruppe 

På borgermødet den 28. september blev de omkring 30 deltagere - uden stor debat - enige om at 

godkende styregruppens forslag til nye rammer for lokalforum. Det betyder, at der fremover holdes 

mindst ét borgermøde og mindst to idéforummøder, og at den selvsupplerende styregruppe erstattes 

af en kontaktgruppe med op til 10 interesserede borgere. Opgaverne for lokalforum er fortsat de 

samme, men fokus flyttes fra dialogen med kommunen til dialogen mellem borgerne. Derfor skal 

også kommunikationen styrkes - meget gerne med en udvidelse af kommunikationsgruppen. På 

mødet meldte sig straks 4 borgere til den nye kontaktgruppe, og flere er på vej. Kontaktgruppen 

mødes den 7/10, hvor den blandt andet vælger en formand, der fremover er lokalforums 

kontaktperson for borgere og politikere/administration. Efter mødet udsendes en ny nyhedsliste.  

 

Lokalplanerne for Campingpladsen og Skarridsøhjemmet   

er nu på vej til politisk beslutning i kommunalbestyrelsen den 28. oktober. Administrationen har 

gennemgået alle høringssvar og har skrevet bemærkninger til alle synspunkter i høringssvarene. På 

baggrund heraf har administrationen også stillet forslag om mindre ændringer i lokalplanerne. Læs, 

hvad de går ud på og hent alle høringssvar og bemærkningerne hertil 

her:  https://jyderup.dk/projekter/byudvikling/campingplads_vandrehjem/. Der er ret meget tekst på 

siden, så husk at rulle helt ned for at finde dokumenterne. Ny tekst på siden er markeret med røde 

overskrifter. 

 

Eventuelt nyt sygehusvaskeri 

Vi har tidligere orienteret om regionens ønske om placering af et ny vaskeri i Jyderup. Regionen 

arbejdede med 4 prioriterede placeringer. Efterfølgende har Holbæk kommunes planafdeling 

forholdt sig til placeringerne. De første 3 områder omkring Rådbjergvej er uhensigtsmæssige i 

forhold til trafik og miljøpåvirkninger. I stedet peger kommunen på det 4. område, som ligger i 

erhvervsområdet ved Bødkervej. Selv om det er en placering langt fra stationen (her tænkes på de 

medarbejdere, der bor længere væk), er det en rigtig god og naturlig placering tæt på Skovvejen (og 

en sandsynlig kommende motorvej). Et flertal i Regionsrådet har derfor besluttet at arbejde videre 

med denne placering. Se også:  https://jyderup.dk/opslag/muligt-nyt-vaskeri-i-jyderup-ny-placering/ 

 

Grøn sammenhæng i Jyderup 

Jyderup stilavs projekt, som blev omtalt i sidste nyhedsbrev, har efter ansøgning modtaget tilskud 

fra Holbæk kommune på 136.100 kr. Projektet er endnu ikke oprettet på hjemmesiden, men 

kommer snart.  

 

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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