
                                        TØLLØSE LOKAL FORUM

Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag den 24. januar 2017, i Tølløse Aktivitetscenter.

Til stede: Flemming Sommer, Gert H. Hansen, Birgitte Fink,  Kjeld Sørensen, Lene Jørgensen, og 
Mogens Andreasen. Der var afbud fra Thorsten Grenaae og Claus Andersen 

Formanden bød velkommen.

1. Lokalforums høringssvar på cykelsti gennem Nr. Vallenderød
Flemming Sommer orienterede om, at Holbæk Kommune har anmodet om høringssvar vedrørende 
cykelsti mellem Nr. Vallenderød og Ugerløse. 

Lokalforum vil alene forholde sig til problematikken om løsningen i Nr. Vallenderød.

Der skal tages mest muligt hensyn til cyklisterne og deres sikkerhed, hvilket indebærer, at vi må 
pege på forslaget om ”en nordlig løsning”, som betyder, at cyklisterne ikke skal krydse vejen.

Der var enighed herom.

Birgitte Fink anmodede om, at der i høringssvaret også peges på, at der bør etableres et stengærde 
(genbrug af kampestensgærdet ved gården), og at den store rødbøg  af trafiksikkerhedsmæssige 
årsager, bør fjernes.

2. Drøftelse af oplæg til en ny administrationsmodel for tilskud til lokale fora
Holbæk Kommune ønsker en mere ensartet organisering af lokalfora, som modtager tilskud.

Efter en drøftelse af de to relevante modeller, blev det besluttet, at der sendes en ansøgning til 
kommunen om en dispensation for 2017, hvor vi ønsker, at det kører som nu, og hvor vi så får bedre
tid til at drøfte og forholde os til, hvilken model vi skal vælge.

3. Beplantning på Jernbanevej og etablering af udeareal ved NO.1
Birgitte Fink oplyste, at der nu er givet tilladelse fra DSB og Bane Danmark til beplantningen. Der 
er endvidere givet tilladelse til en eventuel beplantning på torvet foran NO.1

Der skal være plantedag den 8. april 2017, hvor der samtidig skal være en ”renholdelsesdag” for 
byen.

4. Planlægning af borgermødet tirsdag den 31.  januar 2017 med Projektudvalget for lokal 
udvikling i Holbæk Kommune.
Flemming Sommer indledte dette punkt med en beklagelse for, at han i forbindelse med 
planlægningen af rammerne for mødet, havde været i tidnød, og at artikel mv. om mødet og mødets 



formål, derfor ikke var blevet udsendt til alle.

Flemming understregede, at han gerne vil afholde mødet som et dialogmøde, hvor alle blandes i 
lokalet. Der skal således ikke etableres noget ”politikkerpanel”, hvilket ved tidligere møder har 
været uhensigtsmæssigt og medført, at der ikke blev etableret nogen dialog mellem borgerne og 
politikkerne.

Vækstudvalget er også inviteret til at deltage.

Temaerne på mødet vil være:

– Udvikling af Tølløse by så den fremstår som en attraktiv by at flytte til
– Hvordan kan vi forbedre det visuelle indtryk af Tølløse by?
– Hvordan er politikkernes bud på erhvervs- og detailhandelens udvikling iTølløse?

Der henvises til artiklen, som vil blive bragt i tilknytning til annonceringen af borgermødet.

Der var herefter en længere drøftelse vedrørende mulighederne for udvikling af byen.

Punktet blev afslutet med fordeling af nogle praktiske opgaver i tilknytning til mødet.

5. Orientering om arbejdet med forbedring af forholdene ved Tølløse Station.
Flemming Sommer gav en orientering om arbejdet og status med forbedring af trafikforholdene mv.
ved Tølløse station efter dobbeltsporets etablering. 

Elevatorerne fungerer, belysningen er forbedret og DSB sikrer nu en lang bedre renholdelse af 
stationen, idet der gøres rent 24 gange om året. Saltning ved snevejr mv. er ligeledes forbedret.

Holbæk Kommune har lovet en bedre og mere sigende skiltning, og der vil blive etableret 2 
fodgængerovergange.

Vi har spurgt Holbæk Kommune om der sker noget med gangtunnellen.

Alt i alt en tilfredsstillende udvikling, og sagen må herefter anses for afsluttet.

6. Eventuelt
Flemming Sommer orienterede om, at han havde modtaget et brev om, at borgmesteren gerne vil 
komme til Tølløse. Flemming kender ikke noget til det nærmere indhold af borgmesterens ønske. 
Det vil han forsøge at finde ud af.

Flemming pegede på, at der nok var et behov for søndagsåbning af containerpladsen, og det blev 
aftalt, at Gert H Hansen kontakter Fors A/S om mulighederne herfor.

Der afholdes nyt møde den 10. maj 2017.

Referent
Mogens Andreasen 


