Tølløse Lokalforum
Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag den 14. april 2015 kl. 19.00 i Tølløse
Aktivitetscenter
Til stede for Lokalforum: Flemming Sommer, Gert H. Hansen, Kurt Jensen, Birgitte Fink, Anders
Bo Hansen, Kjeld Sørensen, Lene Jørgensen, Jeanne Jensen og Marina Wijngaard.
Afbud: Mogens Andreasen og Thorsten Grenaae..
Dagsordenen fremgår af referatet.
1. Opfølgning fra sidste møde
a) Referatet fra sidste møde blev godkendt.
b) Bygruppen oplyste, at der var bestilt træer og bunddækkende roser og storkenæb til plantning
den 18. april.
c) Produktionsskolen kan fremstille bænke til 700 kr.
To bænke søges placeres et passende sted ved den tidligere baneoverskæring og én på
Vestergade. Bænkene vil blive forankret
Jeanne ville tale nærmere med Produktionsskolen. Marina vil tale med Materielgårdens folk
om placering på Vestergade af den bænk, som de har i depot.
Der anmodes om flere (hundepose)skraldespande og hyppigere tømning. Marina vil kontakte
Materielgården om dette.
2. Infoskærme
Holbæk kommune har bevilget 100.000 kr. men der mangler fortsat 100.000 kr. før projektet
igangsættes for alle Lokal Forum i hele kommunen..
En skræm placeres i indgangspartiet i Super Brugsen. Muligheder for placering af skærm nr. 2
blev drøftet, men afventer den samlede afklaring over projektet fra Holbæk Kommunes side.
3. Arbejdsgruppe om trafiksikkerhed
Der er stadigvæk en del meget tung trafik gennem byen og en bedre skiltning til motorvejen
ville kunne mindske den. Det vil imidlertid øge belastningen af Hjortholmvej.
For at kunne forbedre forholdene på Tølløsevej/Kvarmløsevej er der brug for faglig ekspertise.
Som borgere kan vi kun påpege de steder, hvor situationen af os opfattes som farlig, men
reglerne er for komplicerede til, at Lokal Forum kan komme med løsninger.
Der foreligger en rapport om trafikforholdene fra Grontmij/Carl Bro fra 2009. Selv om
Hanken ikke var med i denne rapport, er et antal grundlæggende problemer fortsat de samme.
Konklusion:
Lokal Forum vil i samarbejde med skolerne i Tølløse samle forslag om, hvor trafikforholdene i
Tølløse kan forbedres. Lokal Forum vil inddrage skolerne i dette arbejde ved at bede de
enkelte skolebestyrelser om at komme med deres vurdering af, hvor trafiksikkerheden i
Tølløse kan forbedres i forhold til gående og cyklende omkring Kvarmløsevej, Jernbanevej og
Tølløsevej.
Forslagene samles i et dokument, som derefter skal godkendes af bestyrelsen og sendes til
kommunen.
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4. Cykelsti til Ugerløse
Der er nu bevilget midler til etablering af en cykelsti fra Nr. Vallenderød til Ugerløse.
(50 % stat og 50 % kommune). Projekteringen er nu sat i bero, fordi man havde foreslået at
lægge cykelstien på den sydlige side af vejen. Det vil betyde, at cyklister skal krydse vejen, og
det er uheldigt.
Fokus for Tølløse Lokal Forum er at stien skal anlægges ud fra størst mulig sikkerhed for
cyklisterne, dvs. færrest mulige krydsninger af vejen.
Note. Der er efterfølgende aftalt mellem Holbæk Kommune, Lokal Forum i hhv. Ugerløse og
Tølløse, at Holbæk Kommune indkalder til borgermødet om den kommende cykelsti.
Borgermødet holdes i Ugerløse Fritidscenter, onsdag den 6. maj kl. 19.00. Flemming deltager
fra Tølløse Lokal Forum, øvrige bestyrelsesmedlemmer er velkommen til at deltage.
5. Borgerbudgettering
Næste runde er til 15. september.
Det blev besluttet, at Lokalforum/Bygruppen vil prioritere beplantning på Jernbanevej.
Projektet er klar. Birgitte Fink ville lave et overslag over økonomien.
Anders Bo oplyste, at Elverdamsskolen arbejder med noget de kalder Elverdam TV, hvor de
laver trailere om alt muligt. Han foreslog, at der laves en trailer om planerne for Jernbanevej.
DSB/Banedanmark har i øvrigt annonceret, at den sidste række søjleege og beplantning vil
blive fjernet!
6. Lokalforum/Fællesskab Tølløse
Gensidig deltagelse i bestyrelsesmøder kan kun være et plus, og det blev besluttet fremover at
indbyde formanden for Fællesskab Tølløse til Lokalforums bestyrelsesmøder.
Meddelelse fra formanden, som havde deltaget i et møde i Fællesskab Tølløse.
Der var kommet henvendelser fra borgere om hærværket i Tølløse. Hverken Lokalforum eller
Fællesskab Tølløse kan påtage sig at arrangere en forebyggelsesgruppe i lighed med
Natteravnene. Borgere, der måtte ønske at være med i en sådan gruppe, må tage initiativet og
henvende sig til kommunen, som må have et forebyggelsesprojekt.
7. Eventuelt
 Dato for fællesskabsrengøring af byen er sat til 9. maj.
 Marina orienterede om et åbent brev fra Lokalhistorisk Forening til byrådet om
udlejning af Skovfogedhuset.
 Kurt orienterede om følgende: For at styrke nærdemokratiet skal der skabes en
ordning, hvor borgerne selv først kan komme med forslag, som administrationen i
Holbæk Kommune så arbejder videre på i forbindelse med udviklingsstrategien for
lokalområderne. Ideen er at få input fra borgerne, inden udviklingsstrategien skal til
høring.
 Mødet om ændret institutions- og skolestruktur. I de kommende år forventes færre børn
i såvel daginstitutionerne som skolerne i Tølløse samtidig med at der er lagt op til
generelle besparelser på børneområdet i hele kommunen. Bestyrelsen er bekymret for
at besparelserne vil have negativ indflydelse på kvaliteten af tilbuddene i
institutionerne og skolerne. Et velfungerende institutions- og skoletilbud er afgørende
for at tiltrække børnefamilier til byen.
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