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Tølløse Lokalforum – beretning for 2021 
 

Covid-19 har også i år påvirket bestyrelsesarbejdet i Tølløse Lokalforum. 
Siden sidste års generalforsamling, har der været afholdt 4 møder, hvoraf et var et 
virtuelt møde.  
  
De væsentligste emner har været følgende: 

Lokalplan ved Peder Vævers gård 
Projektet om et boligområde er indtil videre droppet, fordi lokalplanen for området 
ikke blev vedtaget af Holbæk Kommunalbestyrelse.  

Lokalforum havde håbet at projektet var blevet godkendt med de indsigelser som 
fremkom på borgermødet om lokalplanen. Projektet indeholdt de boligtyper som er 
efterspurgt i byen og som også er den af Holbæk Kommune strategiplan for 
boligudviklingen i Tølløse.  

 
Igen i år en stor opbakning til Ren By i Tølløse.  
Vi nåede op på 50 mennesker der valgte at give 
en hjælpende hånd med at samle affald i vores 
by. Det gav resultat. Affald der fyldte 3 store 
trailer er blevet afleveret på Genbrugspladsen. 
Læg dertil alt det affald som elever på byens 
skoler har samlet ind.  
 
Med så mange fremmødte var det muligt at nå 
steder som vi ikke har haft mulighed for tidli-
gere. Det har fx været byens indfaldsveje et godt stykke uden for byskiltene og områ-
der omkring banestrækningen.  Til alle som har deltaget - tak for hjælpen, jeres ind-
sats har gjort en forskel. 
 
Blomsterkummer 

Erhvervsfællesskabet for Holbæk har opstillet blomsterkummer flere steder i byen, 
hvilket rigtig mange har glædet sig over. Det har pyntet godt op i byen. Pasning sker 
af frivillige fra Tølløse.  Vi skal i samarbejde med Fællesskab Tølløse finde ud af 
hvordan vi fremover får skabt økonomi til at plante og vedligeholde 
blomsterkummerne.  



2 

Holbæks kommuneplan for 2021 

I kommunens strategiske energiplan var der som bekendt peget på et område tæt på 
Tølløse og Kr. Eskildstrup, som egnet til en mulig placering af et biogasanlæg.  
 
Det var vi meget bekymret over, og sendte derfor et høringssvar til kommunen, hvor 
vi argumenterede for, at anlægget ikke skulle placeres der. Høringssvaret sendte vi 
også til Folkebladet og Nordvestnyt. Det blev endvidere offentliggjort på vores 
hjemmeside samt Facebook.  

Det var en rigtig god oplevelse, at der yderligere blev indsendt 280 høringssvar til 
planen, hvoraf hovedparten af svarene kom fra Tølløse-området. En imponerende 
indsats af borgerne fra lokalområdet. 

Den foreslåede mulige placering af et biogasanlæg blev fjernet fra kommuneplanen, 
hvilket vi kan glæde os over. 

I juni måned havde vi et borgermøde med kommunen om boligudviklingen i 
lokalområderne. Vi har foreslået udvikling af boliggrunde i området ved siloen, den 
tidligere genbrugsplads og materielgården, til alment boligbyggeri. 

Vi gjorde på borgermødet det klart at boligudvikling i byen er en krævende opgave 
hvor det er nødvendigt med en aktiv deltagelse fra kommunen. Vi har som lokalforum 
ikke de faglige kompetencer til at drive et byudviklingsprojekt men vil gerne 
medvirke til det.   

Lokalforum har i vores høringssvar til kommuneplanen givet udtryk for vores 
bekymring om at der ikke er udlagt nok områder til boligudvikling i Tølløse.  

Andre lokalområder end Tølløse havde i deres høringssvar til kommuneplanen også 
et ønske om bedre/flere områder til at boligudvikle deres område. Standardsvaret til 
alle områderne var, at forslaget ikke vurderes at give anledning til at ændre 
kommuneplanen. Vi havde håbet på et andet svar og også en tilbagemelding med 
hvorfor vores ønske ikke giver anledning til at tage det med. Vi må på den baggrund 
konkludere, at det tilsyneladende er lettere at bygge i Holbæk by, men noget 
vanskeligere i lokalområderne 

Det er super ærgerligt det skal være så svært at komme videre med denne opgave, 
særlig når vi ved at mindst to lodsejere har planer om at udstykke jorde til 
boligområder med de boligtyper som der er så stor mangel på i Tølløse.  
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Arrangementet ”Frivillig fredag” 24. september 2021 i Tølløse 
Der er afholdt ”frivillig fredag” den 24. september 2021. Arrangementet afholdes som 
en tak til alle frivillige i kommunen, og Tølløse var blevet anmodet om at afholde det. 
Der deltog 110 personer som repræsenterer det frivillige arbejde i Holbæk Kommune 
meget bredt.  
 
Cykelløb i Tølløse 
Vi blev af kommunen opfordret til at arrangere ”en fest” i forbindelse med cykelløbet 
PostNord Danmark Rundt kørsel gennem Tølløse. Der skete imidlertid det, at 
arrangøren uden nogen information herom havde omlagt ruten (pga. kloakarbejder på 
Kvarmløsevej) og droppet reklamekaravanen. 
Da vi på anden vis erfarede dette, blev ordren på et bestilt banner annulleret og andre 
ideer/tiltag blev stillet i bero. Der var til det pågældende arrangement lavet et større 
forarbejde, som langt hen ad vejen var spildt. 
 
Det er anden gang på få år at et større cykelløb i og ved Tølløse er blevet ændret i 
sidste øjeblik uden at lokalområdet blev informeret. Begge gange var der tilrettelagt 
et stort arbejde med mange involveret. Det er rigtig ærgerligt, særlig når vi i Tølløse 
gerne vil hylde vores lokale cykelhelte. Vi vil derfor fremover se på det aktuelle 
arrangement, og herefter tage stilling til eventuel involvering heri. 
 
Konference om lokal udvikling 5. september 2021 
Der er den 5. september 2021 afholdt en konference om lokal udvikling. Der deltog i 
alt 5 repræsentanter fra vores lokalområde. Der bliver nu arbejdet videre med input 
fra konferencen, blandt om hvordan man sikrer en bedre og tidligere inddragelse af 
lokalområder, når der arbejdes med konkrete planer i et lokalområde. Vores to 
skovprojekter er meget gode eksempler på, hvor en tidligere inddragelse kunne have 
skabt en bedre forståelse for projekter, og nok også kunne have kommet med forslag 
til ændringer, der ville have skabt en bredere opbakning til de to projekter.   
 
Kloakering – Kvarmløsevej 
Kloakeringen på Kvarmløsevej er ikke sket på nogen god måde – trafikmæssigt. Vi 
vil derfor anmode kommunen/Fors om et møde om de problemer, som det har 
medført for trafikafviklingen og vi skal også sikre, at veje og fortove efterlades i 
mindst samme gode stand, som før arbejdet blev påbegyndt. Arbejdet har og giver 
fortsat store trafikale udfordringer for trafikken igennem Kvarmløse. 
 
Årets juletræstænding 
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Sidste år blev årets juletræstænding aflyst på grund af covid-19. Det sker forhåbentlig 
ikke i år. Vi forventer at afholde juletræstændingen i de samme rammer som tidligere, 
planlagt til 1. søndag i advent, den 28. november 2021 
 
Fjernvarme 
Vi har modtaget en henvendelse fra kommunen om fjernvarme i Tølløse.  Ny 
teknologi gør at de kan være rentable at etablere fjernvarme i Tølløse. Det er også set 
i sammenhæng med at Naturgas omkring 2030 vil blive udfaset som del at 
Folketinget beslutning om 70% reduktion af CO2 udledningen i Danmark. For at 
opnå denne CO2 besparelse skal fjernvarmen i fremtiden være baseret på 
varmepumper, og en eventuel tilslutning vil være frivillig. 
 
Hvis og når det bliver mere konkret, vil vi afholde et borgermøde herom. 
 
Gave fra Sparekassen Sjælland og Fyn 
Sparekassen Sjælland og Fyn har i forbindelse med en reception ved indvielsen af 
byggeriet på Mostgrunden helt uventet overrakt en gave til Fællesskab Tølløse og 
Lokalforum ”for et godt og positivt arbejde for lokalområdet”. Gaven var på 100.000 
kr., som de to foreninger må bruge, som de vil.  
 
En meget flot gave, som vi er utroligt glade for. En stor tak til sparekassen. 
 
Vi overvejer nu, hvad pengene kan bruges til. Det vil ske i samarbejde med 
Fællesskab Tølløse. 
 
Tølløse Fælled 
På under 9 måneder blev der skabt en ny 
park i Tølløse. Via en viljestærk 
arbejdsindsats fra Jesper Knudsen blev 
mange års tanker, snak, planer omsat i 
konkret handling. Birgitte Fink skabte de 
landskabsmæssige tegninger for område, en 
tidlig og bred borger- og brugerinddragelse 
gav mange lyst til at være en del af 
arbejdsgruppen omkring parken. Gode 
puljetilskud fra Holbæk Kommune og en folkeindsamling skabte det økonomiske 
grundlag for at etablere parken. Gode folk med Claus Jørgensen som entreprenør på 
opgaven blev jorden omlagt og parken tog form. Frivillige sørgede for planter og 
træer kom i jorden. Stier blev anlagt og straks tog byen området til sig. Mange lagde 
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deres daglige motionsture, i Corona tiden, vejen omkring og igennem parken.  Da 
vinteren kom, blev parken omdannet til en stor legeplads hvor børn kælkede og stod 
på skøjter. I foråret blev arealerne sået til og først på sommeren stod parken klar og 
blev officiel indviet samme dag som Tølløse Festival tog parken i brug til det første 
offentlige arrangement. 

 
 
 
Temamøder med Holbæk Kommune 
Vi kan tydeligt mærke at der siden sommerferie er kommet et større fokus fra Holbæk 
Kommune på at inddrage lokalområderne i ide- og planlægningsfacerne.  Senest har 
vi deltaget i omkring mobilitet i kommunen, i dag er der inviteret til møde omkring 
cykelstier i kommunen. Tidligere blev vi hørt om muligheden for fjernvarme i byen. 
 
Skovrejsning ved Tysinge Have 
Holbæk Kommune har udpeget arealet ved Tysinge Have til Folkeskovområdet. Vi er 
blevet spurgt om vi ville være med i planlægningen af skoven. Det har ikke lykkedes 
os at finde nogle som har haft tid og overskud til at medvirke i projektet. Som det ser 
ud nu, vil skovrejsningen ske den 10. november 2021. Vi melder ud når vi ved noget 
mere konkret.   
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Birgitte Fink stopper efter mange års arbejde i Tølløse Lokalforum 
Birgitte har valgt at stoppe sit arbejde i 
Tølløse Lokalforum. Hun har om nogen været 
med til at sætte sit aftryk i byen - hendes 
dygtige blik for at skabe og udføre flere 
byrum i Tølløse. Hun har i den grad taget 
favntag med den ”byggeplads” Bane Danmark 
efterlod i Tølløse da de var færdig med 
dobbeltsporet igennem byen. Beplantningen 
langs Jernbanevej, i rundkørslen, indkørslerne til vejen under banen samt pladsen her 
foran No1 har Birgitte alle tegnet og sørger for beplantningen. Som tidligere nævnt, 
har hun også skabt tegninger, som Tølløse Fælled er blevet udfærdiget efter.  
 
Birgitte, tusind tak for dit store arbejde i Tølløse Lokalforum i 
mange år.  
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