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Tølløse Lokalforum - beretning 2018 
 

Vælgermøde 

Det tværpolitiske samarbejde i Holbæk Kommune og Tølløse Lokalforum afholdt   

vælgermøde i november 2017 forud for valget til kommunalbestyrelsen. 14 politikere var 

tilmeldt til paneldebat, og de fik god mulighed for at fremlægge deres politiske visioner foran 

de godt 100 fremmødte. Tak til Jesper Knudsen for dygtig styring af mødet. 

 

Juletræstænding 

Traditionen tro afholdt vi juletræstænding sidste søndag i november. Igen i år med rigtig 

mange deltagere, vel 300-350. De blev underholdt af Tølløse koret, sangkor fra TPOE og 

ikke mindst den lokale julemand. SuperBrugsen var igen i år den lokale sponsor med 

slikposer til børn og dækkede tillige udgifter til annoncering. Tak for til Claus og Helle og 

Kitter og Gert for deres arbejde med at gøre dette arrangement til en rigtig hyggelig 

eftermiddag for mange familier i Tølløse. 

 

REN BY blev til virkelighed i Tølløse i år 

Aldrig er der blevet samlet så meget affald ind i Tølløse by som ved rengøringsdagen i april i 

år. Byens skoler og borgere tog godt imod tilbuddet om at deltage i Danmarks 

Naturfredningsforenings nationale affaldsindsamling. 

 

450 elever fra 0-8 klasse på Sejergaardsskolen startede et par dage før med at samle affald 

ind i store dele af midtbyen. Elever på Kildevangsskolen i Tølløse samlede affald på 

arealerne omkring skolen og idrætsanlæggene. 

 

På selve indsamlingsdagen mødte 50 Tølløse borgere op kl. 09.00 ved No1. Det store 

fremmøde gjorde det muligt at nå nogle områder, som vi normalt ikke har nået på de tidligere 

indsamlingsdage, og der blev samlet meget affald ind. 80 sække fyldte to trailer til randen.  

Alle byskilte blev vasket rene for alger mv. og gangtunnelen blev fejet så den fremstod mere 

indbydende at gå igennem. 

 

Tølløse Lokalforum er taknemlig for den store opbakning til arrangementet. En særlig tak til 

eleverne på Sejergaardsskolen og Kildevangsskolen for jeres indsat. Også en stor tak til de 

50 personer der mødte frem den dag, fra den yngste på 4 måneder, der sammen med sin 

mor fik sig en god gåtur rundt i Tølløse by, til de mange nye ansigter og de trofaste i byen, 

som kommer år efter år. 
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Tak til Kjeld og Klaus for have styr på denne opgave og til SuperBrugsen for støtte til dette 

arrangement. 

 

Næste år vil vi gøre en indsats for at få flere skoler og boligforeningerne til at deltage.  Ren 

By i 2019 bliver søndag den 31. marts. 

 

Arbejdet med beplantning foran No1 

Bygruppen har arbejdet med at udarbejde et forslag om at gøre pladsen foran No1 til en 

mere attraktiv byplads. Hvis alt går som forventet, så vil arbejdet påbegyndes til foråret 

2019. Til dette projekt er der bevilget 40.000 kr. fra Holbæk Kommune med mulighed for 

yderligere 20.000 kr. Herudover bidrager Lokalforum med 40.000 kr.   

 

Fokus på boligudvikling 

Vi har haft dialogmøde med Holbæk Kommune i forhold til hvilke områder vi har fokus på i 

Tølløse. For lokalforums sider er der ingen tvivl om, at vi ønsker et større fokus på og hjælp 

fra Holbæk Kommune til at få igangsat initiativer der skal sikre en bæredygtig 

befolkningsudvikling i Tølløse, så fx skolerne også de kommende år har et tilstrækkelig 

elevgrundlag til at drive deres skoler. Hvis der ikke handles aktivt på en tidssvarende 

boligmasse i Tølløse, så bliver det svært. De seneste befolkningsprognoser viser at antallet 

af unge under 25 år vil falde 10% frem til 2031 medens andelen af borgere over 60 år vil 

stige med 20 procent. Det er ganske godt, men der skal gøres mere for at det bliver mere 

attraktiv for børnefamilie at bosætte sig i Tølløse. Denne dialog vil vi foresætte med Holbæk 

Kommune i forbindelse med deres fremlæggelse af lokalområdernes boligudvikling. For 

Tølløse vedkommende 8.  november 2018. Mødet foregår i Jyderup. 

 

På mødet blev behovet for ekstra kapacitet i Tølløse Hallen også forelagt som et område, 

der de kommende år skal arbejdes med. Tølløse Hallens bestyrelse er allerede i gang med 

idefasen. Lokalforum bakker op om dette arbejde, idet et velfungerende idræts- og 

foreningsliv er vital i forhold til at tiltrække og integrere nye borgere i byen. Kapacitetsmangel 

i Hallen må ikke være en hindring for idrætsforeningernes muligheder for at tilbyde aktiviteter 

til deres medlemmer. 

 

Tryghedsambassadør i Tølløse 

Midt- og Vestsjællands Politi iværksatte i starten af 2018 projekt ”Tryghedsambassadør”. 

Kort fortalt handler projektet om at optimere trygheden hos borgerne i samarbejde mellem 

de lokale borgere, repræsenteret af en Tryghedsambassadør, og den lokale område betjent. 
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Lokalforum blev kontaktet herom og Niels Låsholdt udviste interesse i at gå ind i dette 

arbejde samme med Carina Mentz fra Søndermarkens boligforening. 

 

”Jobbet” som Tryghedsambassadør er ganske frivilligt. Tryghedsambassadøren er en der 

kender sin by/sit område, har et lokalt netværk eller udvikler et, informationsformidler og 

koordinerer. Tryghedsambassadører bliver indkaldt til et par årlige fællesmøder og 

samarbejder/taler med den lokale område betjent efter behov. Via sit netværk eller ved 

selvsyn kender Tryghedsambassadøren til eventuelle problemstillinger i byen/området og i 

samarbejde med den lokale områdebetjent planlægges eventuelle forebyggende og 

tryghedsskabende indsatser. Forebyggende indsatser kan omhandle indbrud, tricktyveri, 

færdsel, og ungekultur 

 

Der blev i oktober 2018 afholdt et offentligt møde i Kulturhuset No 1, om forebyggelse af 

tyveri og indbrud mv. i byen, hvor Holbæk Politi deltog med indlæg om gode råd i forhold til 

at forebyggelse indbrud og gode erfaringer fra de områder, der har en aktiv nabohjælp. 30 

borgere mødte op til arrangementet. 

 

Kommunalbestyrelsesmøde – lokalt 

Kommunalbestyrelsen har besluttet at flytte nogle af deres møder fra rådhuset til 

lokalområderne, og det blev besluttet, at vi vil forsøge at få et møde til Tølløse i No 1. Men 

det ser ud til, at det bliver andre byer end Tølløse i 2019.   

 

Forholdene omkring tunnelen 

På baggrund af den løbende dialog med først Banedanmark og efterfølgende Holbæk 

Kommune om at gøre tunnelen mere anvendelig for gangbesværet borgere, blev der i 2017 

af Holbæk Kommunalbestyrelse afsat 200.000 kr. til at undersøge om en elevatorløsning 

kunne være svaret på denne udfordring. Undersøgelse blev sparet væk i forbindelsen med 

de økonomiske udfordringer i kommunen.  Arbejdsgruppen, der har arbejdet med de 

udfordringer/mangler som Banedanmark efterlod i 2014, blev bekendt med en løsning i 

Aalborg Kommune, hvor et gangfast trådnet har gjort det mulig at bruge tunnelen for både 

borgere med rollatorer eller familier med barnevogne. Denne løsning er foreslået Holbæk 

Kommune som et meget billigere alternativ til en elevatorløsning. 

 

Tunnelen er undertiden meget præget af efterladt affald, graffiti mv. Vi har fået Holbæk 

Kommune til at sætte en affaldsspand op ved en af indgangene, og vi har haft dialog med de 

omkringliggende skoler om hjælp til at sikre, at de unge, som passerer tunnelen, også 

hjælper til med at holde den ren. 
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Velkomstmøde for nye borgere 

Vi vil i lighed med i 2017 holde et velkomstmøde for nye borgere i april/maj 2019. Vi håber, 

at mange foreninger vil bakke op om arrangementet. 

 

Gendannelse af gamle stier i Tølløse 

Der er en arbejdsgruppe (Terkel Ajbro, Bente Trane og Kjeld Sørensen) der kigger på mulig-

hederne for yderligere gendannelser af gamle og tilgroede stier i og omkring Tølløse, gerne i 

tæt samarbejde med Lokal Historisk Forening for Tølløse Egnen, der i mange år har arbejdet 

netop med dette spørgsmål, 

Lokal Historisk Forening har ydet en stor indsats for at genetablere Gedestien fra Kvarmløse 

til Åstrup og etablering af den nye sti fra Pilevej til Kvarmløse. I fugtige perioder er der på ge-

destien et område med vand, hvor der eventuelt kan etableres en eller anden form for (tør-

skoet) overgang. 

  

Arbejdet med at gendanne gamle (og måske glemte) stier eller etablering af nye, vil Tølløse 

Lokal Forum og Fællesskab Tølløse gerne bakke op omkring og styrke yderligere. 

 

 

 

Tølløse den 22. oktober 

 


