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TØLLØSE LOKALFORUM – beretning for 2022.  

 

Flagalleen skal fornyes 

Mange af flagalleens flagstænger er slidte. Vi er i gang med at skaffe økonomi til 

anskaffelse af nye flagstænger med tilbehør – 30 - 40 stk. En enkelt flagstang med 

tilbehør koster ca. 2.500 kr. Det skal derfor undersøges, om der i kommunen er nogle 

puljer, hvor vi kan ansøge om støtte til anskaffelsen. 

              

Tryghedsambassadør i Tølløse 

Niels Låsholt, der har været tryghedsambassadør siden 2018/19, har meddelt, at han 

ønsker at stoppe pga. forventet fraflytning fra byen. Tak Niels, for dit store arbejde i 

denne sag. Vi er ved at udarbejde et opslag på facebook – om hvem der vil/kan 

overtage opgaven som tryghedsambassadør. 

 

Borgerinddragelse – forslag til anvendelse af gaven fra Sparekassen Sjælland 

-Fyn 

Bestyrelsen har drøftet forslag til anvendelse af gaven på 100.000 kr. fra Sparekassen 

Sjælland-Fyn til lokalforum og Fællesskab Tølløse. De to foreninger er enige om at 

spørge bredt ud for at få fleste mulige ideer til anvendelse af midlerne.  

  

Et af forslagene der er arbejdet med, er belysning på stenen i Fælleden pba de gode 

erfaringer fra vinterens lysfestival i Tølløse. Det kan også være et kunstværk, der kan 

placeres synlig i Tølløse by. Kravene vil være 

• Synlighed i byen 

• Ingen eller minimale udgifter til vedligeholdelse 

 

Juletræstænding  

Arrangementet i 2021 blev afholdt 1. søndag i advent og var rykket lidt rundt om 

hjørnet af Sejergårdsvej, ved No1, så vi fik de mange fremmødte i bedre sikkerhed af 

trafikken på Tølløsevej.  De seneste års store fremmøde, gør det svært at være på 

pladsen foran No1. De mange fremmødte blev 

underholdt med musik fra Sejergårdsskolens 

dygtige elever, tale ved forstander for Tølløse Slots 

efterskole Jannick Kildorf og ikke mindst 

julemanden, som bare er et stort hit hos alle børn.  

I år har vi rykket juletræstændingen en uge frem 

så det bliver søndag 20. november 2022, kl. 14.00 

og med en lyskæde, som gerne skulle dække hele 

træet. Lyskæden er med nyeste LED pærer, så det 

skulle være ansvarligt at have den tændt. Vi 

slukker den en time tidligere om aftenen. 

 

Trafiksikkerhed i Tølløse  

Tølløse Fællesskabs møde ”version 2” om borgernes ønsker og ideer til fremtiden 

resulterede blandet andet i, at der bør ses på en trafikplan for Tølløse. Da emnet 

naturligt falder ind under lokalforums regi, er det aftalt, at lokalforum arbejder videre 
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med dette emne.  

 

Holbæk kommune har afsat 900.000 kr. til forbedring af forholdene ved afsætning af 

elever ved Tølløse skole. Lokalforum var inviteret med ved kommunes besigtigelse af 

forholdene. Fra kommunalbestyrelsen deltog Karina Lyneborg. Ved samme lejlighed 

blev trafikforholdene på Vestergade også drøftet. Det blev aftalt, at der foretages en 

trafikmåling i september 2022, og der afholdes et nyt møde med kommunen i 

november måned, hvor de fremlægger deres forslag forhold hhv. busholdepladsen ved 

Tølløse skole og muligheden for at gøre Vestergade mere trafiksikker. Herudover 

arbejder en gruppen med at kigge på ¨øvrige trafikforhold i Tølløse. Lokalforums fokus 

for alle tiltagene, er trafiksikkerhed set i børnehøjde.  

 

Arealer i Tølløse by, som henstår ”ikke vedligeholdt”    

Bestyrelsen har haft en drøftelse omkring rengøring af pladsen på butiktorvet på 

Vestergade, da flere har udtryk undren over pladsen manglende vedligeholdelse. 

Lokalforum blev sidste år spurgt til råd i forhold til flere ønskede buske mv. fjernet fra 

torvets midte. Det var vokset vildt og gav et uskønt indtryk på pladsen. Lokalforum 

bakkede op om, at det ville være en god ide at få fjerne buskene. De blev fjernet 

sidste år, men efterfølgende har det været sparsomt med rengøring på pladsen. Det 

er ”Centerforeningen” (butiksejerne omkring torvet), som har forpligtigelsen til at 

holde området, men problemet er, at der aldrig er blevet dannet en sådan forening. 

Kommunen har heller ikke påtalt eller krævet, at den oprettes. Lokalforum har ikke de 

frivillige kræfter til at holde pladsen og håber, at det lykkedes ejerne af bygningerne 

ved butikstorvet at få skabt rammerne for en fælles og varig løsning for renholdelse af 

pladsen.    

 

Lokalforum er ligeledes blevet orienteret om, at det rekreative område mellem 

Vestergade og Østergade, ved boligselskabet Sjællands bygninger. er kommunens 

areal. Beboerrepræsentanter fra boligselskabet har afholdt møde med kommunen, der 

har givet tilsagn om at medvirke til indretning af pladsen. Det kræver imidlertid, ar 

der er lokale kræfter, som er villige til at tage initiativ til at indgå en aftale om den 

fremtidige vedligeholdelse. En proces, som ligner den, som man har været igennem i 

tilknytning til etableringen af Tølløse Fælled.  

 

Kloakering af Kvarmløsevej. 

Lokalforum havde i vinters et møde med repræsentanter fra FORS, Holbæk Kommune, 

og entreprenøren for at få en dialog om, og forståelse for, den langvarige byggeproces 

havde af betydning for trafikken på vejen og for de beboere der var berørt af kloak 

arbejdet.  Mangelfuld skiltning, overskredne tidsfrister, manglende fremkommelighed 

har berettiget givet mange klager. Lokalforum forelagde disse forhold for 

mødedeltagerne, særlig den del med at skabe forståelse for de mange forsinkelser. Et 

vigtigt element i denne forbindelse er, at FORS m.fl. inden iværksættelse af projekter 

af denne type, bør afholde et orienteringsmøde/borgermøde om arbejdet, det 

forventede tidsforløb og forventede konsekvenser for lokalområdet, og ikke mindst de 

berørte beboere. 
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Lokalforum har i september måned været med til gennemgang af udestående 

arbejder inden arbejdet kan betragtet som færdiggjort. Det blev en liste med rigtig 

mange fejl og mangler, som entreprenøren skal udbedre inden for den kommende 

måned. For lokalforum var det vigtig, at Kvarmløsevej og de tilhørende stamveje blev 

bragt i tilbage i ordentlig tilstand. Det blev blandt andet aftalt, at på Kvarmløsevej 

skal slutasfalteringen ske inden for den kommende måned og ikke som først planlagt i 

2023/24. På Kvarmløsevej genetableres huller til flagstænger på hele den kloakerede 

strækning. 

 

Desværre har vi dagen før generalforsamlingen fået følgende besked fra FORS: 

Vi bliver desværre nødt til at melde ud, at der i dokumentationsmaterialet fra J.J. Nyholm 
A/S, er konstateret en hel del fejl til de nye regn- og spildevandsledninger. 
Det kan derfor blive en nødvendighed, at vi skal grave ned på steder i Kvarmløsevej, og 
måske også andre steder på de resterende veje. 
  
Vi bliver derfor nødt til at skubbe slidslagsarbejdet, som vi har aftalt med Tølløse 
lokalforum, indtil vi er sikre på, at vi ikke skal grave ned i Kvarmløsevejen igen i 
forbindelse med vores projekt. 
 
 

Ren by  

I Ren By-arrangementet deltog ca. 35 frivillige med indsamling af affald, og 

at det var et tilfredsstillende antal. Der blev indsamlet ca. 75 kg affald. 

Skolernes indsats har kunnet mærkes, og generelt er det en positiv udvikling, 

at der nu er mindre affald at indsamle. Ikke alle ruter blev taget, og vi skal 

også overveje, hvorvidt vi fremover skal indsamle affald på indfaldsvejene. Vi 

bør overveje de trafiksikkerhedsmæssige forhold en ekstra gang.  

 

Borgermøde i forbindelse med ny planlægning på Mostgrunden 

Holbæk Kommune havde i foråret indbudt til borgermødet 

for at orientere om de foreløbige planer for bebyggelsen på 

grunden, og ikke mindst for at få input i forhold til 

udarbejdelse af det endelige lokalplansforslag. Mødet var 

meget velbesøgt med ca. 130 deltagere. 

Lokalplansforslaget for området forventes klar sidst på 

året. 

 

Varmeplan 

Holbæk kommunens har haft en strategiske varmeplan til høring, hvor der i høj grad 

fokuserer på Holbæk by, hvor det er oplagt, at der er det økonomiske grundlag for at 

overgå til en anden energiform end gas og olie. For Tølløse by er situationen den, at 

det nu nærmere skal undersøges, om der er et tilstrækkeligt økonomisk grundlag for 

en sådan omlægning. Det er en beslutning, der vil komme til at berøre mange 

borgere, og vi vil derfor indkalde til et borgermøde herom, når vi hører noget mere 

konkret herom fra kommunen. 

 

Kunstregistrering i Holbæk Kommune 
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Holbæk Kommune vil registrere alle kunstværker i kommunen. Kjeld og andre gode 

folk fra lokalhistorisk arkiv har gjort det større arbejde for at registreret de lokale 

kunstværker.  

 

Vælgermøde 

Som optakt til kommunevalget var der traditionen tro vælgermøde i 

Tølløse, Der var fremmødt ca. 100 borgere til vælgermødet, hvilket er 

meget tilfredsstillende. Mødet forløb godt, og der var stor tilfredshed 

med arrangementets afvikling fra politikerne.  Birk Christensen 

varetog ordstyrererhvervet til alle tilfredshed.  

 

Mobilitet i Holbæk Kommune 
I september måned deltog en repræsentant for lokalforum i en workshop om mobilitet 

i Holbæk Kommune. 

Det var et veltilrettelagt møde med gode faktuelle oplæg om trafikmålinger mv. i hele 

Holbæk Kommune, men også med fokus på Holbæk by. Målet med mødet er en bedre 

og mere grøn trafik (flere cykelstier mv.). 

 

I mødet deltog politikere, kommunale embedsmænd, repræsentanter fra lokalforum, 

ældrerådet, dansk cyklist forbund samt trafikselskaberne. 

 

De forskellige arbejdsgrupper skulle tage stilling til en lang række konkrete spørgsmål 

om den fremtidige mobilitet/trafik, som de kommunale embedsmænd havde oplistet 

på baggrund af tidligere høringer samt de gennemførte trafikmålinger. 

 
Et dominerende emne var opgaven med løsning af den stigende belastning af ind- og 
udfaldsveje til og fra Holbæk by, herunder ikke mindst myldretidsproblemerne ved 

Harmskrydset/rundkørslerne. 
 

De forskellige arbejdsgruppers forslag vil nu blive forelagt kommunalbestyrelsens 
udvalg, der må foretage den afsluttende prioritering af forslagene i forhold til det 
aktuelle budget på området.  

 
Det må forventes, at kun en begrænset del af forslagene vil kunne realiseres - her og 

nu. 
 

Orienteringer 

• Lokalforum var inviteret til reception med den ny halbestyrer. Vi fik et rigtigt 

godt indtryk af intentionerne for den fremtidige drift af Tølløsehallen. 

• Lokalforums Facebookgruppe har nu 690 følgere, hvilket er meget 

tilfredsstillende. 

• Arbejdet med nye paddelbaner ved Tølløse Tennisklub er igangsat, og står klar 

til brug i efterårsferien. Med den interesse der er for paddeltennis i Danmark, 

skal banerne nok blive en stor succes.  

• Lokalforum deltager sammen med de andre lokalområder i kommunen og med 

politikere og embedsfolk fra Holbæk Kommune i et arbejde med at udvikle en 

god dialog form mellem lokalområder og kommunen. Tølløse lokalforum går ind 

i dette arbejde med fokus dialog form der bygger på gensidig tillid og dialog, 



 

2. oktober 2022                                    Beretning 2022 - Tølløse Lokalforum                               5 

 

frem for skrevne regler.  

 

Generationsskifte i lokalforums bestyrelse.  

Flere i bestyrelsen har været med i 8 år. Vi har i op til denne generalforsamling haft en 

drøftelse af spørgsmålet om eventuelt genvalg til bestyrelsen for de 

bestyrelsesmedlemmer, der er på valg. Der er enighed om, at vi nøje skal overveje, 

hvordan vi sikrer en fremtidig fornyelse/foryngelse af lokalforums bestyrelse. 

 

 


