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Tølløse lokalforum – beretning for 2019 

 

Vi synes det har været et år med mange aktiviteter. Det vidner om mange mennesker, 

der ønsker at gøre en indsats for Tølløse by og dens borgere.  

Arrangementer i Tølløse det seneste år, som lokalforum helt eller delvis har være 

engageret i: 

➢ Oktober 2018. Debatmøde om udvikling af lokalområderne med 

kommunalbestyrelsesmedlem Lars Qvist fra Holbæk Kommune. Ca. 40 deltog. 

➢ November 2018. Juletræstænding. Tale ved borgmesteren og musik ved 

Sejergårdsskolen. Op imod 600 deltog 

➢ Marts 2019. Ren by. Kæmpe opbakning fra alle byens skoler. 40 mødte op på 

selve indsamlingsdagen og tog sig af de sidste områder i byen. 

➢ April 2019 Møde om den nye genbrugsplads i Tølløse. Ca. 35 deltog. 

➢ Maj 2019. Vælgermøde forud for folketingsvalget 2019. Godt 90 deltagere. 

➢ Juni 2019. Velkomstmøde for nye borgere i Tølløse. Borgmesteren deltog og 

bød velkommen til Holbæk Kommune. 32 nye borgere samt en del af de lidt 

ældre borgere deltog. Mødet blev værdsat af de nye borgere. 

➢ August 2019. Cykelløb i Tølløse. Mange kiggede forbi, men arrangementet var 

udfordret af at aktiviteterne og opløbsstrækningen var placeret to forskellige 

steder. 

➢ August 2019. Borgermøde vedr. ny bypark, ca. 80 borgere deltog. 

➢ September 2019. Temadag vedr. FNs Klimamål om energi. En del kiggede forbi i 

løbet af dagen. Men et svært emne at lave et arrangement på, i den valgte 

form. 

➢ Oktober 2019. Borgermøde i samarbejde med Holbæk Kommune vedr. 

boligstrategi og boligudvikling af Tølløse by, ca. 100 deltager. 

➢ Oktober 2019. Fejring af verdensmesteren i landevejscykling. Rigtig mange 

fyldte næsten Tølløse Hallen. 

 

Boligudvikling af Tølløse by.  
 

Det er et af de områder, som lokalforum har mest fokus på. 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. 

 

Vi havde borgermøde med kommunalbestyrelsesmedlem Lars Quist sidste år ved 

generalforsamlingen, hvor han kom med bud på, hvordan de lokale områder kan 

udvikle sig. Vi deltog efterfølgende i Holbæk Kommunes møde i Jyderup, hvor 

resultaterne af analysen for kommende bosætning i Holbæk Kommune blev 

gennemgået for de tre større byer uden for Holbæk, dvs. Tølløse, Jyderup og 

Svinninge. Der var blandt de 3 lokalforum enighed om, at analysen beskriver de 
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fremtidige boligtyper ganske godt, men samtidig en bekymring om, at afsnittene 

omkring folks præference i forhold til en evt. fraflytning fra lokalområdet til fx Holbæk, 

havde taget for meget udgangspunkt i den aktuelle boligsituation, hvor rigtig mange 

af de boliger til borgere, der står over for at skulle skifte bolig, bliver bygget i Holbæk 

og ikke i lokalområderne. 

 

På baggrund af analysen har 

kommunalbestyrelsen besluttet at 

besøge alle lokalområder for at få 

borgernes og lokalområdernes input. 

For Tølløses vedkommende blev dette 

møde afholdt 1. oktober 2019. 100 

borgere, politikere, lodsejere mv 

mødte op og gav rigtig mange gode 

input om de behov, som Tølløse står 

over for. 

 

Generelt var der stort sammenfald mellem indlæggene og lokalsforums 3 perspektiver.  

 

Tølløse lokalforum glæder sig over at lokale har købt Mostgrunden og ønsker at 

etablere op imod 60 boliger på grunden. Vi ser frem til at få lov at være med til at 

ideudvikle på, hvordan grunden bedst kan udnyttes. Vi er ligeledes glade for at lokale 

entreprenører og håndværkere, har købt og omdannet det gamle plejecenter og den 

gamle isenkramsbutik til attraktive lejeboliger. 

Forskønnelse og renholdelse af Tølløse by. 
 

Byens nye samlingsplads, pladsen foran 

N01, har nu fået et mere grønt udtryk og 

med mulighed for at opholder sig på 

pladsen. Projektet er blevet økonomisk 

muligt med støtte fra Holbæk Kommune 

og opsparet midler i Tølløse lokalforum. 

Tak til vores bygruppe for ideudvikling og 

gennemførelse, tak til de frivillige grønne 

mænd fra Tølløse med deres hjælp til 

beplantning.  

Der har været nogle spørgsmål om der 

vil være plads til juletræet nu hvor der er 

plantet træer mv på pladsen foran No1. Det er der, pladsen skal meget gerne blive 

byens udendørs samlingssted. 

 

Vi har nu fået ændret det bybillede som Bane Danmark efterlod i 2014, som lignede 

en ikke færdiggjort byggeplads. De tre jordbunker er omdannet til flotte bede med 

træer og blomster, rundkørslen nu planeret og tilsået med græs og et flot egetræ i 

midten. Jernbanevejs parkeringspladser er ændret fra lang parkeringsplads med et 

endnu længere metalhegn, til parkeringspladser, der er prydet med flotte træer og 

buske. Alt dette sammen med beplantningen og siddepladser på pladsen ud foran No1 
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gør, at vi nu godt tør sige, at vi er kommet i mål for at forskønne området omkring 

dobbeltsporet. 

Dette er sket med frivillige kræfter, både selve etableringen og også den løbende 

vedligeholdelse. Kæmpe tak til alle, som har deltaget i dette store projekt. 

Et andet sted som vi også har fået godt fat i, er deltagelsen i Danmarks 

Naturfredningsforening årlige REN BY arrangement. I år lykkedes det at få alle skoler 

til at deltage i projektet. Vi er ganske bevidste om, at det at have 4 store skoler med 

mange unge i byen giver noget mere 

affald end man ser andre steder, derfor 

er deres opbakning til REN BY 

arrangementet rigtig dejlig.  

Ud over skolernes opbakning så mødte 

der også mange borgere frem på selve 

indsamlingsdagen. Det gjorde, at vi 

kunne nå langt ud omkring og blandt 

andet nå at få vasket alle byskilte ved 

indfaldsvejene. Tak til alle som har 

deltaget i REN BY og en stor tak til de 

3 familier som planlægger og 

gennemfører arrangementet. 

 

Arrangementer 
 

Deltagerantallet til 

juletræstændingen i Tølløse 

bliver større og større. Sidste 

gang med omkring 600 

deltagere. Vi var nogle 

arrangører, der var nervøse for, 

at der var slikposer nok til alle 

de fremmødte børn. Men det 

var der. Sidste barn i køen fik 

den sidste slikpose!  

 

Borgmester Christina K. Hansen 

holdt talen og kom blandt andet 

omkring det, vi formår at gøre i 

Tølløse, at samle byen gennem et stort frivilligt arbejde. Sejergårdsskolen leverede 

igen flot underholdning fra deres mange dygtige musikskoleelever og SuperBrugsen 

støttede med slikposer og medieomkostninger.    

 

I juni holdt vi for andet gang velkomstmøde for nye borgere i Tølløse. Borgmesteren 

deltog og bød velkommen til Holbæk Kommune. 32 nye borgere deltog i 

fællesspisningen i No1 sammen med mange af de faste cafegæster. Mødet blev 

værdsat af de nye borgere. Det er god tradition vi sammen med Fællesskab Tølløse 

har fået bygget op.  
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Den 28. september og de efterfølgende dage kom Tølløse ret meget i fokus, vi havde 

fået en verdensmester i landevejscykling, Mads Pedersen fra Tølløse. Det blev fejret 

ved et flot arrangement i Tølløse Hallen. Tak til Holbæk Kommune, Holbæk Cykelsport 

og Tølløse Hallen for et godt samarbejde, hvor det i løbet at 60 timer lykkedes at 

stable et flot og 

meget velbesøgt 

arrangement i 

Tølløse Hallen på 

benene. En særlig 

tak til alle lokale som 

hjalp til ved 

arrangementet. 15 

frivillige meldte sig 

hurtigt og var med til 

at gøre 

arrangementet 

til en stor succes.  

 

 

Cykelløb i Tølløse. 

Ved juletid henvendte Dansk Cykel Union og Holbæk Cykelsport sig om Tølløse kunne 

tænke at være med til at skabe aktiviteter omkring et stort cykelløb for de bedste 

danske amatørryttere i alle aldersklasser. Området omkring Maglesø er et særligt godt 

sted til cykelløb pga. det kuperede terræn. Tølløse Erhvervsfællesskab påtog sig 

opgaven med at skabe aktiviteter på selve dagen og fik stablet et flot arrangement på 

benene. Desværre for selve arrangement, som blev afholdt i august 2019, var det 

ikke muligt at få selve cykelløbet igennem Tølløse by. Det gjorde, at det var svært at 

se cykelløb og besøge de mange aktiviteter samtidig. 

 

Tølløse lokalforum har af FORS A/S været inviteret til at komme med ideer til den 

kommende genbrugsplads i Tølløse. Det skete ved flere møder hen over vinteren og 

ideerne blev præsenteret på et borgermøde i april. I dette og tidligere møder har vi 

altid oplevet FORS som værende meget lyttende og imødekommende på ønsker fra 

brugerne. Vi glæder os til at se resultatet, når den nye genbrugsplads åbner, pt. 

planlagt til april 2020. 

 

En gruppe borgere arbejder på at få 

realiseret planer om en 

bypark/fælled i arealet mellem 

Rødtjørnevej, Kvarmløsevej og 

Dalvænget. 

Opgaven er organiseret på tværs af 

Tølløse Lokalforum og Fællesskab 

Tølløse. Planerne for området blev 

præsenteret på et velbesøgt 

borgermøde i august måned. 

Ansøgning om tilskud til etablering er sendt til Holbæk Kommune.  
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I samarbejde med det tværpolitiske samarbejde i Holbæk Kommune blev der afholdt 

vælgermøde i maj måned forud for folketingsvalget i juni måned. Igen et godt besøgt  

arrangement med veloplagte politikere, gode spørgsmål fra de fremmødte, herunder 

en del elever fra den lokale efterskole. Dejligt at opleve deres engagement i den 

politiske dagsorden. Stor ros fra politisk side for stort fremmøde og god styring ved 

journalist Jesper Knudsen.   

 

Holbæk Kommune arrangerede 28. september en temadag i Tølløse om FN´s 

17 verdensmål. Temaet var Energi i by og bolig, og det handlede om gode ideer til 

energibesparelser i hjemmet, på farten og i byen. Søren Dahl kendt fra 

radioprogrammet Cafe Hack kom forbi og lavede et interview med viceborgmester 

John Harpøth. SuperBrugsen i Tølløse lagde plads til arrangementet. Lokalforums 

roller var at formidle oplysninger om arrangementet i lokale medier, Facebook mv. 

samt at støtte op om selve arrangementet.  

Øvrige forhold. 
 

Holbæk Kommune har sendt forslag til Trafiksikkerhedsplan for 2020-2025 i høring. 

Det er lokalforums vurdering, at en stor del af de generelle udfordringer i Tølløse, blev 

løst med at vi fik sænket hastigheden for 50 km/t til 40 km/t igennem hele byen. 

Skolerne i byen har haft mulighed for at stille forslag og Tølløse skole har peget på 

parkeringsforholdene på Tølløsevej, som et område, der skal kigges på. Lokalforum 

har herudover fået henvendelse fra en gruppe borgere i Algestrup, hvor dårlige 

oversigtsforhold, tung trafik og høj hastighed gør det utrygt at færdes gående, på 

cykel eller som rytter på hest. Ligeledes har vi fået henvendelse om, at der på 

strækningen fra lokalbanens overkørsel ved jernbanevej og ud til Soderup, bliver kørt 

stærk. En af politiets mobile fartkontroller blitzede 35 bilister en dag i maj. 5 af dem 

kørte så stærkt, at de fik et klip i kørekortet. Tølløse Lokalforum har bakket op om 

begge ønsker og fremsendt dem som høringssvar. 

 

Borgmesteren flytter sit kontor til Tølløse torsdag og fredag den 7. og 8. november. 

Programmet er ved at blive planlagt, men basen for besøget vil være her i No1 og 

med åbent kontor både torsdag og fredag, hvor hun og John Harpøth vil tage imod 

borgere, som ønsker en snak med dem. 
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Gangtunnelen. Sagen er på møderækken i Holbæk Kommune i oktober måned og der 

er ikke mere at gøre i forhold til at øge 

anvendeligheden for gangbesværet 

borgere. Det er konstruktionen som 

umuliggør dette. Lokalforum vil gå videre 

med at få nogle til at udsmykke tunnelen. 

Det er lykkedes både i Holbæk og 

Vipperød. Vi har et ønske om flere 

skraldespande omkring gangtunnelen, det 

vil vi tage op på vores byvandring i 

forbindelse med borgmesterens besøg. 

 

Tølløse Hallen er i gang med et analysearbejde, som skal ende med en plan til 

udbygning og modernisering af hallen, så 

den passer ind i de behov 

idrætsforeningerne har i dag. Hallen blev 

bygget i 1970. Lokalforum har deltaget i 

møder omkring dette arbejde og glæder 

sig over det arbejde som er igangsat af 

hallens bestyrelse. 

Et velfungerende idrætsliv er en væsentlig del at en bys identitet. 

  

Vi får mange tilbud om at deltage i aktiviteter som vi af ressourcemæssige årsager må 

sige nej til at deltage i. Det har i år fx været sammenkomst med andre lokalfora, 

aktiviteter i Brorfelde, SKVULP festivalen i Holbæk. 

 

Ting som vi vil tage fat i det kommende år. 
 

Gadebelysning i Tølløse. Vi skal i dialog med Holbæk Kommune for at få tilpasset 

gadebelysningen i Tølløse, så den skaber mere tryghed, det er fx at lyset slukker 15 

min efter det sidste tog er kørt fra Tølløse (fra 01.00 til 01.30), og at mange af de 

eksisterende gadelys er dækket af store træer.  

Vores flag og flagstænger trænger til en opfriskning. Der er nogle af vores trofaste 

hjælpere som har påtaget sig denne opgave. Men vi har brug for 3-4 personer som 

har lyst til at hjælpe med opsætning og nedtagning af flagene ca. 10 dage om året. 

Dem leder vi stadig efter, så hvis nogen kender nogen der har lyst til at give en hånd 

med til denne opgave, vil vi blive rigtige glade. 

Tølløse er udpeget til arrangør for frivilligfesten 2020 for hele Holbæk Kommune.   

Andre forslag modtages gerne.  

 

Tølløse lokalforum, 11. oktober 2019 

  


