Tølløse lokalforum – beretning for 2020
På trods af covid-19 har det været et år med relativt mange aktiviteter.

Boligudvikling af Tølløse by
Lokalforums bestyrelse har gennem de senere år haft megen fokus på
boligudviklingen. Det har vi ud fra følgende 3 perspektiver:
 Vi skal fastholde Tølløses særlige kendetegn som byen med de mange
skoler
 Vi skal sikre at byens nuværende borgere kan blive i byen, når de får behov
for at skifte bolig til noget mere alderssvarende
 Vi skal sikre at byen fremstår pæn og velholdt, når man kører igennem den
– både bygninger og udendørsområder
Der blev afholdt borgermøde den 1. oktober 2019, hvor der deltog ca.100 borgere.
Dejligt med så stort et fremmøde, og der blev givet rigtig mange gode input til
kommunalbestyrelsens repræsentanter. Generelt var der et godt sammenfald mellem
indlæggene og lokalforums 3 perspektiver for boligudviklingen.
Vi vil gerne sikre, at Tølløse fortsat opfattes som en attraktiv by at bosætte sig i, og at
der derfor er et behov for flere udstykninger af grunde til især opførelse af mindre
rækkehuse og lejligheder.
Mostgrunden
Det er derfor også dejligt, at der er taget initiativ til udvikling af Mostgrunden. Der
har være afholdt orienteringsmøde om planerne – boliger og rekreative aktiviteter
mv.
Arbejdet er nu i fuld gang.
Lokalplan for et boligområde ved Peder Vævers Gård , Tølløse
Området ligger i den nordøstlige del af Tølløse – i forlængelse af boligområdet ved
Pilevej, og det drejer sig om enten 43 parcelhuse eller om 30 parcelhuse og
maksimalt 35 rækkehuse.
Bestyrelsen ser positivt på lokalplanen.

1

Der blev afholdt et borgermøde om lokalplanen torsdag den 27. august 2020, med
deltagelse af mange interesserede.
Forskønnelse og renholdelse af Tølløse by
Beplantning og forskønnelse af pladsen foran No1 blev afsluttet, men for at få
udbetalt det kommunale tilskud på 20.000 kr., krævede kommunen, at vi påtog os en
forpligtigelse til at vedligeholde området. Vi har underskrevet en sådan aftale.
Arrangementet ”ren by” var planlagt til den 26. april 2020, men blev aflyst pga
Covid-19.
Blev i stedet afviklet lørdag den 19. september 2010 – med stor deltagelse af byens
skoler og borgere.
Opfølgning på borgmesterbesøget
Borgmesterbesøget i Tølløse har medført en meget rosende omtale og anerkendelse af
byens skoler, institutioner og foreninger.
Rundturen i byen sammen med borgmesteren og viceborgmester Harpøth, var også
en positiv oplevelse, hvor der var lejlighed til bl.a. at drøfte problematikken med, at
Bane Danmark efterlader en byggeplads efter etablering af dobbeltsporet samt
tunnelen.
Rødtjørnevej og vedligeholdelsesbehovet her blev drøftet. Dette har også givet et
positivt og synligt resultat.
Gadebelysning i Tølløse
Fællesskab Tølløse og Tølløse Lokalforum afholdt i efteråret 2018 et borgermøde om
tryghed og forebyggelse af indbrud. Dette var foranlediget af Midt- og vestsjælland
politis indsats med at få tilknyttet tryghedsambassadører fra lokalområder. De skulle
være bindeled til politiet, hvis man oplever utrygsskabende adfærd, mistanke om
indbrud mv. På borgermødet var et de emner, som blev drøftet, den manglende
gadebelysning om aftenen i sommermånederne, og at gadebelysningen på vejene ved
stationen slukker kl. 01.00 de øvrige måneder, dvs før det sidste tog fra københavn er
kørt fra Tølløse station. Efterfølgende har flere borgere henvendt sig til lokalforum
om dette
For at få et mere generelt indtryk om borgernes syn herpå, har vi gennemført en
undersøgelse på facebook.
Vi modtog godt 50 tilbagemeldinger. De fleste indeholdt forskellige tilkendegivelser
om, at det er utrygt at færdes i Tølløse, når lyset ikke er tændt. Endvidere efterlyses
der også mere lys på og ved forskellige gang- og cykelstier.
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Tølløse Lokalforum har på denne baggrund anmodet kommunen om, at at
gadebelysningen i Tølløse tages op til genovervejelse, således at borgernes utryghed
helt eller delvist kan blive elimineret.
Lokalforum har i henvendelse peget på følgende tekniske løsningsmuligheder
– at lyset holdes tændt i lidt længere tid
– at lyset ikke slukkes, men dæmpes i nattetimerne
– eller at der etableres såkaldt ”intelligent belysning”, der kun tænder, når der er
bevægelser/folk på gaden.
Kvægskov
Holbæk Kommune har afsat penge til et projekt om naturpleje/biodiversitet i
Tølløseskoven. Der skal fældes træer, og der skal være kreaturer i skoven.
Lokalforum var ikke orienteret om projektet og var heller ikke blev hørt, hvilket er
utilfredsstillende.
Et stort område på 42 HA er nu blevet indhegnet, og der er udsat 10 kreaturer.
Folkeskov i Tølløse
Der er af kommunalbestyrelsen truffet beslutning om etablering af en skov i Tølløse
– og det skal være i området ved det nye dag-og plejecenter(søen) og ud mod
Nederskoven.
Lokalforum var ikke orienteret eller hørt inden beslutningen blev taget, hvilket ikke
er tilfredsstillende.
Vi ser positivt på projektet.
Frivilligrådet
Frivilligrådet for Holbæk vil gerne fejre de frivillige den 25. september 2020, og har i
denne anledning anmodet lokalforum om at være med til at tilrettelægge
arrangementet.
Frivilligrådet for Holbæk har 50.000 kr. til formålet.
Arrangementet er pga covid-19 blevet udsat til næste år.
Strategisk energiplan
I den strategiske energiplan er der bl.a . peget på mulige arealer for placering af et
biogasanlæg, og det drejer sig om to lokalområder tæt på Tølløse og Kr. Eskildstrup.
Lokalforum var ikke informeret eller blevet hørt om strategiplanen, der var til høring
i en periode på 6 uger hen over sommerferien.
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Vi holdt et hurtigt indkaldt bestyrelsesmøde om planen, og sendte et høringssvar til
kommunen:
Høringssvar fra Tølløse Lokalforum til den strategiske energiplan for Holbæk
Kommune
”Tølløse Lokalforum ser positivt på, at Holbæk Kommune aktivt går ind for en grøn
omstilling med henblik på en nedbringelse af kommunes samlede Co2 udledning
inden 2030 med 70%.
Lokalforum er ærgerlig over at høringsperioden ligger i en sommerferieperiode – det
vanskeliggør en lokal høring og debat om den fremlagte strategisk energiplan for
Holbæk Kommune. Vores høringssvar omhandler derfor kun rapportens tema 2 om
grøn energiproduktion, og er udtryk for lokalforum bestyrelses holdning.
Vi er overrasket over, at man i planen vælger at pege på et område tæt på to
lokalområder (Tølløse og Kr. Eskilstrup) med omkring 6.000 indbyggere, som en
mulig placering af fremtidige biogasanlæg. Dette kun et år efter at Holbæk
Kommunalbestyrelse besluttede at opgive placeringen af et biogasanlæg i et mindre
befolkningstæt område i Snævre ved Regstrup. En af begrundelserne var, at det vil
ligge for tæt på byer. En anden begrundelse var bekymringer om den tunge trafik,
som ville belaste området med mange daglige transporter af gylle. En tredje
begrundelse var den manglede erfaring med at drive anlæg så tæt på byområder.
De tre bekymringer, som lå til grund for at stoppe placeringen af anlægget i Snævre,
er de samme, som Tølløse Lokalforum har i forhold et en eventuel placering af
biogasanlæg i nærheden af Tølløse, Nr. Eskilstrup, Bukkerup og Kr. Eskilstrup byer.
Desuden er landsbyer sydøst for Tølløse by (Bukkerup og Tingerup) i dag ofte plaget
af lugtgener fra landbrug med meget store svinebesætninger. Vi ønsker ikke at
risikere en forværring af lugtgenerne for beboerne i disse landsbyer. Lugtgener, som
også Tølløse by er generet af, når der køres gylle ud på markerne omkring byen. I
lokalforum har vi gennem flere år målrettet arbejdet for en positiv byudvikling, og
med en risiko for lugtgener, vil dette arbejde være spildt. Ingen ønsker at bosætte sig
et område, hvor der er eller er risiko for lugtgener i større eller mindre omfang. Der
er intet, der tyder på, at den teknologiske udvikling p.t. indebærer, at et sådan
biogasanlæg kan drives uden lugtgener/risiko for lugtgener.
Det er oplyst, at et biogasanlæg vil medføre en ikke uvæsentylig yderligere tung trafik
i og omkring området, og dette er helt klart uønsket, især i Tølløse, hvor vi dagligt
har en masse børn og unge på vejene – til og fra byens skoler.
Tølløse Lokalforum vil derfor kraftig anbefale, at det mulige areal for placering af et
biogasanlæg mellem Tølløse og Kr. Eskilstrup bliver fjernet i den endelige
strategiske energiplan for Holbæk Kommune.”
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Høringssvaret blev sendt til Folkebladet, Nordvestnyt samt offentliggjort på vores
hjemmeside samt facebook.
Vi har efterfølgende konstateret, at der blev indsendt 280 høringssvar til planen, og at
hovedparten af svarene kom fra Tølløse-området.
Imponerende indsats af borgerne.
Vi har også efterfølgende set, at indstillingen fra den kommunale administration til
det politiske udvalg nu er uden biogasanlæg. Vi må så håbe, at politikerne følger
indstillingen.
Vi vil naturligvis nøje følge behandlingen af denne sag.
Facebook
Ligesom vi i Tølløse har et aktivt fællesskab i den fysiske verden, er der også en
del forskellige fora på de sociale medier. For at kunne kommunikere mere
målrettet om Lokalforums arbejde, er der blevet oprettet en Facebookgruppe til
formålet.
Gruppen bruges af Tølløse Lokalforum til at dele informationer og have dialog
om politiske tiltag af interesse for Tølløse området. Eksempler på ting som
Lokalforum arbejder eller har arbejdet med er byfornyelse /udvikling, etablering
af alternativ energi, cykelstier, afholdelse af borgermøder og høringer samt en
masse andet.
Flagning
På trods af Covid-19 situationen har der også i år været flaget i Tølløse. Byens
flag blev i vinterens løb repareret, og flagstængerne fik en gang maling, så de
kunne gøre sig godt ved forskellige lejligheder som helligdage, konfirmationer
o.a.
Fra byflagstangen ved No 1 har vi desuden flaget ved de fleste officielle
flagdage. I den forbindelse har vi - via Facebook - informeret om, hvorfor vi
flager. Dette har det været mange tilfredse tilbagemeldinger om.
Hvis der forsat skal være flag i byen er der behov for frivillige til opsætning og
nedsætning. Dette har tidligere været meldt ud, men pga. Covid-19 har arbejdet
med at finde frivillige været sat i bero. Der vil i løbet af den kommende tid
komme opslag på Lokalforums og Fællesskab Tølløses Facebook sider omkring
dette, så hvis man gerne vil hjælpe, så hold et åbent øje på Facebook.
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Møde om manglende høring mv.
På baggrund af 3 på hinanden følgende tilfælde af manglende høring af lokalforum –
altså kvægskoven, skovrejsningen og den strategiske energiplan – bad vi om et møde
med kommunen (administrationen og politikere). Det blev afholdt den 7. september
2020.
Der var en nøje gennemgang af samarbejdet og de tre projekter, og der blev aftalt
forbedringer i det fremtidige samarbejde.
Invitation til at deltage i konference, søndag 8. november 2010, kl. 10-15,
Holbæk Sportsby
Vi har modtaget en invitation til en konference om lokal udvikling, søndag den 8.
november 2020, i Holbæk Sportsby.
Formålet med konferencen er at styrke samarbejdet på tværs af sektorerne – mellem
borger/frivillige/lokalfora, erhvervsliv og kommune (politikere og medarbejdere), så
der skabes den bedste grund for lokal udvikling.
Tølløse skal stille med 5 detagere, og vi tager derfor kontakt til Fælleskab Tølløse,
Aktivitetshuset samt Tølløsehallens bestyrelse med henblik på en fordeling af
pladserne.
Konferencen er nu blevet aflyst/udsat pga covid-19.
Temamøde med Holbæk Kommunalbestyrelse 22. oktober 2020 i No 1
Der afholdes et temamøde med kommunalbestyrelsen, med max 40 deltagere. Det er
ikke endeligt fastlagt, hvilke emner der skal tages op på mødet, men vi vil pege på
følgende:
- høringsprocesser
– kan øget branding af lokalområder mv. tiltrække nye borgere
– kan vi via en tættere dialog få en politisk forhåndsaftale/tilkendegivelse ved
større frivillige projekter, så vi kan undgå at spilde en masse frivillige
arbejdstimer.
Juletræsarrangement
Arrangementet i 2019 blev en stor succes med ca. 500 deltagere. Årets taler var
forstander for Tølløse Private– og efterskole, Henrik Kristiansen.
I bestyrelsen er der enighed om, at vi nok bliver nødt til at aflyse årets
juletræsarrangementet – efter samråd med Fællesskab Tølløse. Covid-19
restriktionerne må formodes ikke at kunne overholdes, og vi må således nøjes med at
sætte juletræet op – uden det sædvanlige arrangement.
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