
 

 

 

                                        TØLLØSE LOKAL FORUM 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag den 8. november 2022, kl. 16.00 

Deltagere: Flemming Sommer, Gert H. Hansen, Claus Jørgensen, Kjeld Sørensen, Frank 

Christensen, Mette Olin og Mogens Andreasen. 

Fraværende: Claus Andersen 

 

Formanden bød velkommen. 

En særlig velkomst til kommunalbestyrelsesmedlem Karina Lyneborg samt 2 repræsentanter fra 

Holbæk Kommune, som deltog i behandlingen af dagsordens punkt 1: 

 

1. Møde med Holbæk Kommune omkring trafiksikkerhed i Tølløse 

De to repræsentanter fra Holbæk Kommune gav en orientering om kommunens overordnede ønsker 

og mål for trafiksikkerhed og mere grøn mobilitet i hele kommunen. Endvidere gav de en mere 

grundig orientering om de forskellige trafikmålinger samt uheld/ulykker i Tølløse by gennem de 

senere år. 

Den daglige trafik er på godt 3.000 køretøjer på de større indfaldsveje til Tølløse.  

Der er de senere år registreret en del uheld/ulykker i byen, hvoraf 4 er med personskader, men ingen 

dødsulykker. Ingen børn er kommet til skade.  

De fleste uheld er sket på Sønderstrupvej ved de to lyskryds. 

 

Der blev endvidere orienteret om en ændring af forholdene ved den kommunale skole, hvor det 

foreslås, at parkeringspladserne fjernes, og at der etableres en enkelt vejbane til afsætning af 

børnene samt en vejbane til busserne. 

 

Baseret på de registrerede trafiktal og antallet af uheld/ulykker, anbefaler kommunens 

administration, at det overvejes at sænke hastigheden i byen. Ved en lavere hastighed mindskes 

antallet af uheld/ulykker samt de eventuelle personskader. 

Anbefalingen går på 40 km/h på de støre veje samt 30 km/h på alle andre veje i byen. 

 

Trafikforholdene på Vestergade blev også drøftet. Der bør etableres flere fodgængerovergange, 

herunder især ved Sejergårdsskolen. 

 

Der er gode muligheder for at få foretaget trafikmålinger, herunder også hastighedsmålinger. 

 

Efter afslutning med de kommunale repræsentanter var der er general drøftelse i bestyrelsen. Der er 

overvejende tilslutning til en generel hastighedsnedsættelse på alle vejene i byen til 40 km/h, og der 

var også enighed om, at der bør afholdes 

et borgermøde herom, inden vi eventuelt anbefaler en sådan løsning til kommunen. 

  

 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde. 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 6. oktober 2022 blev godkendt. 

 

 

3. Opfølgning på generalforsamling 

Flemming orienterede om forløbet af generalforsamlingen. 

       



  

4. Tølløse 150 år 2024 

Kjeld orienterede om det forstående byjubilæum på 150 år.  

Jernbanen blev taget i brug den 30 december 1874 og officielt indviet den 29 juni 1875. 

 

Byens jubilæum bør markeres med forskellige arrangementer i perioden fra december 2024 og et år 

frem. 

Kjelds forslag om etablering af en koordinationsgruppe med repræsentanter fra Lokalhistorisk 

Forening for Tølløse-egnen, Fællesskab Tølløse/Erhvervsfælleskab Tølløse, Lokalhistorisk Arkiv 

samt Tølløse Lokal Forum, blev taget til efterretning, og vi vil nu anmode de pågældende 

organisationer om at tilmelde personer til koordineringsgruppen. 

Fra lokalforum deltager Kjeld og Frank. 

 

5. Velkomst til nye borgere 

Grundet ”corona” har der ikke været afholdt møde for tilflyttere til byen siden 2019. 

Enighed om, at der bør afholdes et sådant møde i foråret 2023. 

Kjeld foreslog, at der eventuelt kunne arrangeres en bustur og bespisning af deltagerne. 

Flemming tager kontakt til Fællesskab Tølløse om arrangementet. 

 

6. Eventuelt 

Gert orienterede om, at arbejdet med juletræstændingen går helt efter planen. 

 

Kjeld orienterede om, at Ren By – arrangementet næste år er den 26. marts, og at vi også holder os 

hertil.  

 

Flemming orienterede om, at FORS A/S har oplyst, at entreprenøren (kloakarbejdet mv. på 

Kvarmløsevej) er gået konkurs, og at man senere vil orientere om, hvorvidt boet vil indtræde i 

kontrakten eller ej – om færdiggørelsen af arbejdet. 

 

Orientering herom vil blive lagt på face book.    

  

Lokalplanen for Mostgrunden har været behandlet i kommunalbestyrelsens udvalg, og vil nu blive 

udsendt i officiel høring. 

Flemming oplyste, at kommunen vil arrangere et borgermøde herom – formentlig i december 

måned. 

 

 

Referent 

Mogens Andreasen 

 

 


