Tølløse Lokalforumsmøde
tirsdag den 19. marts 2013. Kl. 19.00
i
Aktivitetscentret, Nytorv
4340 Tølløse
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Evaluering af dialogmødet
Der var generel enighed om, at det havde været et positivt møde, og at man i modsætning til
tidligere dialogmøder var gået hjem med nogle tilsagn og at politikerne havde lyttet!
Spørgsmålet om parkering på Vestergade var dog nærmest skubbet til side.
De fremmødte blev enige om, at det måtte følges op.
Der skulle rettes henvendelse til Tina Jepsen (konsulent) og vejchefen Jesper Juul.
Herefter fortsatte debatten om de konkrete emner:
1. Gangtunnellen. Det kunne ikke nytte noget at stikke hinanden blår i øjnene og tro, at der
kunne ændres meget på tunnelen. Høringerne havde fundet sted efter loven, og alle havde
åbenbart sovet i timen, både kommunen og de relevante organisationer.
Vi ville dog ikke give op endnu.
Henvisning af handicappede til trafiktunnellen, hvor de så skulle benytte gang/cykelstien var
en dårlig løsning. Blandingstrafik af denne art frarådes.
De forskellige aspekter af tunnelen blev debatteret. Hvorvidt kunne den i det mindste gøres
mere tryg at færdes i? (overvågningskameraer?)
Ville det være en løsning, hvis trappen og elevatoren på stationen, som kommer til at stå der,
hvor den nuværende trappe står, men et par meter tættere på stationsbygningen, blev flyttet
til den anden side, så den kom tættere på Kvarmløse/Tølløsevej?
Det blev besluttet at sende dette spørgsmål til John Harpøth og samtidig forhøre sig om
status.
ÆldreSagen Tølløse var på sin GF orienteret om problematikken, men mente ikke, at den
vedrørte ÆldreSagen.

2. Placering af Ældrecentret
Et flertal i bestyrelsen var fortsat for en placering på Dalvænget ud fra hensynet til byens
fremtidige udvikling. Den oprindelige foreslåede placering havde været langt væk fra byens
centrum.
Ved at foreslå Dalvænget under et møde med byplanlæggerne i september havde man
afværget en placering bag ved det nye Børnehus (på en øde mark).
En alternativ placering blev først foreslået på det åbne lokalforumsmøde den 5. februar.
På det møde havde meningerne været delte.
Følgende er et citat fra oplæg til dialogmødet, som politikerne havde fået udleveret.
’Også her spiller det uløste problem med omfartsvejen ind. Der er dog et par muligheder: foreslået er det
grønne område ved Dalvænget eller eventuelt området ved Troldhytten/Materielgården.
Men først og fremmest skal centret ikke ligge langt væk fra centrum på en øde mark. En placering i nærheden
af offentlig transport er vigtig. Der må også gerne være lidt liv omkring et ældrecenter. Lokalforum og
Ældrerådet må inddrages i beslutningerne om Ældrecentrets udformning og indretning. Nogle nye ældrecentre
er fine og indvendigt indbydende, mens andre virker kolde og institutionsagtige. Ældrerådet vil gerne med i
planlægningen, og Lokalforum kan kun bifalde dette ønske.
Skal der bygges i flere etager?’

Under den traditionelle rundvisning havde bestyrelsen også fremvist området ved
Troldhytten.
For at skabe det fornødne areal vil en placering der forudsætte nedrivning af Træpeters Hal,
som ellers måske kunne bruges til et rekreativt formål. Også Troldhytten skal nok fjernes.
Der er mange åbne spørgsmål ved denne placering: opgiver kommunen materielgården?
Hvad sker der med containerpladsen? Hvad sker der med siloen?
Vi bør være klar over, at en nedlæggelse af den nuværende containerplads er ensbetydende
med at byen mister den. Flytning til Tølløse Nord koster og er derfor usandsynlig.
Alt i alt er der mange aspekter ved valg af placering. Den endelige afgørelse ligger ved
byrådet, og det bliver nok økonomien der vil være det afgørende.
3. Mødetidspunktet for åbne møder
Selv om der til mødet i februar (kl. 16.30) var mødt flere op end sædvanlig, blev man enig
om, at man ved dette mødetidspunkt udelukkede den arbejdende del af Tølløseborgerne.
Lokalforum ville gerne have også de yngre borgere med til møderne.
Derfor besluttede man at vende tilbage til kl. 19.00 som mødetidspunkt.

4. Banestien- mødet i Lejre
jf. Bilag 1 referat fra mødet
Der var generel enighed om, at banestien var en god ide, og at Lokalforum skulle støtte
initiativet.
Det blev foreslået, at etablering af en sådan banesti blev indarbejdet i de fremtidige
baneprojekter – et forslag som i øvrigt allerede var stillet i 2007 og 2009 i en anden
sammenhæng.
Der blev spurgt, om denne sti ikke kunne asfalteres, så den blev en regulær cykelsti.
Svaret var som følger: der er tale om en natursti, som der skal søges støtte til fra bl.a. EU’s
udviklingspulje, og derfra bevilges der ikke til en asfalteret cykelsti.
Mødet sluttede kl. 20.45
Referent
Marina Wijngaard

