
Udvikling af Tølløse by så den fremstår som en mere attraktiv by at flytte til. 
  
Tølløse lokalforum har i det seneste års tid drøftet, hvad der skal til for at få flere tilflyttere til 

byen. En løbende tilflytning er nødvendig for at bevare og gerne udbygge byens 

befolkningsgrundlag, et befolkningsgrundlag der er afgørende for at byen også om ti år kan 

byde på gode muligheder inden for fx daginstitutioner, skoler, butikker og foreninger. Nogle 

tegn på behovet for nye tiltag er fx, at der i det første halvår af 2016 kun er blevet født 11 

børn i byen, og at tilflytningen af nye borgere i samme periode er blevet modsvaret af lige så 

stor fraflytning.  

 

Der er nu åbnet for salg af byggegrunde i en privat udstykning, men de seneste 4-5 år har det 

været sparsomt med attraktive byggegrunde i Tølløse. Der har derimod været nok grunde til 

salg i nabobyerne, og her er der opført mange nye huse i de byer de seneste år. Der er behov 

for at sikre sig, at der løbende er attraktive grunde til salg i Tølløse by, særlig i perioder med 

stor byggeaktivitet.  

 

Et andet emne, som har været drøftet er, hvordan vi kan forbedre det visuelle indtryk af 

Tølløse by. Tølløse by lider på samme måde som andre mindre byer, der er bygget op omkring 

en gennemfartsvej, idet de små butikker lukker og ofte bliver de omdannet til 

udlejningsboliger. Flere af dem har tendens til at fremstå mindre vedligeholdte. Det samme 

sker med nedlagte fabrikker, hvilket giver et indtryk af en lidt slidt by for bilister, der kører 

igennem byen. To indsatser kunne være med til at forbedre disse indtryk:  

 

1. Kan man omdanne nogle af de grunde, hvor de lukkede fabriksbygninger i bymidten 

ligger, til aktive byboligere, a la den udvikling som Hotaco-grunden i Holbæk har 

gennemgået? Aktuel tænkes der på den gamle mostfabrik. 

2. Er det muligt at højne/sætte krav til vedligeholdelsen af udlejningsejendomme og kan 

kommunen bidrage med at forbedre det visuelle indtryk på og langs indfaldsvejene til 

Tølløse by (ren - og vedligeholdelse, beplantning)? 

Tølløse lokalforum vil i samarbejde med politikkerne fra henholdsvis Projektudvalget for Lokal 

Udvikling og Vækstudvalget i Holbæk kommune drøfte disse punkter på et åbent dialogmøde, 

hvor alle er velkommen. Mødet holdes tirsdag den 31. januar kl. 19.00 – 21.30 i 

aktivitetshuset, Nytorv 14 i Tølløse. (Se dagsorden for mødet i en særskilt annonce)  

  

Mødet vil blive afsluttet med politikkernes bud på erhvervs- og detailhandlens udvikling i 

Tølløse. 

 

Tølløse lokalforum ser frem til nogle konstruktive dialoger, der gerne skulle danne grundlag for 

det videre arbejde med at udvikle Tølløse by.  
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