
 

 

Nyhedsbrev, august 2015 

 
 
 
 
 
 

DET SKER NU! 
 
 
Borgerhus og høstmarked lørdag den 12. september. 
 
Forberedelses- og planlægningsmøde, torsdag d. 6. august kl. 19,30 på Tølløsevej 12. 
Kom og vær med. 

 
Du skal bare møde op, men meld gerne din ankomst på telefon 28 72 62 62 (Lone) eller mail: 
kontakt@faellesskab4340.dk 

 
 
 
Vil du være med til at planlægge 
høstmarked for lokale producenter på 
pladsen foran Danske Bank bygningen? 
 
Og/eller vil du re med til at arrangere 
åbent kulturhus og café i Danske Bank 
bygningen? 
 
 Vi har brug for dig og dine ideer for at 
få tingene til at ske! 
 
 
 
 

 
Begge arrangementer foregår lørdag den 12. september ved Danske Bank bygningen  
 
 
 
Vi åbner dørene for byens borgere i 
det, der forhåbentligt snart bliver 
Tølløses kulturhus. Der skal 
planlægges café og underholdning til 
at fylde dagen ud. Måske er det dig, 
der skal hjælpe os? 
 
Samtidig vil vi gerne starte en ny 
tradition med høstmarked på pladsen 
foran bygningen, hvor lokale 
producenter kan sælge deres varer. 
Måske er du selv lokal producent - 
eller kender nogen? 
 

 
 
Der kommer senere mere information om markedet og om tilmelding for producenter 
og for dem der vil hjælpe.



Post Danmark Rundt 
 
 
Pia Løve skriver: 
 
 
”Tølløse er i FRISKE? 
 
Fredag den 7. august køres 4. etape i 
Post Danmark Rundt med deltagelse af 
vores "egen" cykelrytter Mads Pedersen. 
Rytterne kommer ad Tølløsevej ca. 10:28 
og fortsætter ad Jernbanevej. 
Mange er på arbejde, men børnene er 
ikke startet i skole, så også en sjov 
oplevelse for dem. Det oplevede vi i 
hvert fald sidste år:).  
 
Vi plejer at være rigtig gode til hurtige 
beslutninger i Tølløse.  
 
Er der nogen der er friske på at være 
med til at pynte lidt på Tølløsevej, sælge 
øl og vand ved banken, hænge plakater op m.v. på løbsdagen?  
Et forslag til rengøring af Tølløsevej kunne være søndag den 2. august kl. 11.00 på hjørnet ved 
banken”. 
 
Kontakt Pia Løve, mail: forening@stroegkunst.dk, eller telefon: 52 71 47 72 

 

Rengøringsdag 
 
Inden vi holder Høstmarked skal vi selvfølgelig have forskønnet byen. De tre "hjørner" med de flotte 
nyplantede træer og vores tre hovedstrøg, Kvarmløsevej, Tølløsevej og Jernbanevej trænger igen til 
en kærlig hånd. Selvom det er de enkelte husejere, der har opgaven med at fjerne ukrudt og affald 

på fortove, vil vi gerne skubbe lidt på til glæde 
for os alle.  
 
Vi holder derfor en rengøringsaften tirsdag 
den 8. september kl. 18.30, hvor vi mødes 
foran Danske bank bygningen. Medbring gerne 
kost og haveredskaber. Foreningen sørger for 
alt andet, herunder kaffe, øl og vand. 
 
Tilmelding er ikke nødvendig mød blot op og 
tag gerne naboen med. 
 
Jo flere der møder op, jo mere får vi gjort 

 

 
  



TAK FOR SIDST 
 
 
 

Skt. Hansfest i Tølløse – igen en succes 
 
 
Igen i år var vi heldige med vejret. Ikke for varmt 
og ikke for koldt og det holdt tørvejr. 
Ca. 600 mennesker kom og var med hele aftenen 
eller en del af den. 
Sejergaardsskolens Musikefterskole stod for de 
musikalske indslag, Niels Låsholdt holdt båltalen 
(vedhæftet som bilag) og igen i år havde vi 
landets flotteste heks. Måske skulle vi til næste 
år prøve at lave en konkurrence om, hvilket Skt. 
Hansbål der kan kreere den flotteste heks. Men 
inden vi udfordrer, skal vi være sikre på, at vi 
stadig har  Sejergaardsskolens SFO med på vores 
hold. Stor tak dertil. 

 
Børn, og mange, der ikke længere er børn, deltog 
i snobrødsbagning, som nogle spejdere stod for. 
Derudover kunne der købes forfriskninger af 
forskellig art. 
Det var også muligt at købe folkeaktier til støtte 
for borgehuset, og der blev tegnet en del. 
 

Det hel forløb rigtig godt og det praktiske fun- 
gerede også fint. 
 
Tak til alle dem der tog aktiv del i arbejdet, dem 
der sponserede, Lene og Claus Jørgensen, 
Hjertebjerggaard for lån af pladsen og tak til alle 
dem der kom. 
 
Der blev optaget en lille film over aftenen og den 
kan du se HER 
 
 
 

 

BORGERHUSET 
 
 
Salget af folkeaktier – status 
 
 
Salget af folkeaktier med henblik på køb af Danske Bank-bygningen fortsætter – og går godt. Dog har 
der været holdt sommerferie i juli måned. 
 
Ved udgangen af juni måned var der købt og indbetalt aktier for 127.000 kroner af ca. 175 personer, 
og der er givet tilsagn fra yderligere en del personer. 
 
 
 



 
 
Sådan køber du en folkeaktie 
 
Køb af en folkeaktie er en donation til at oprette 
et borgerhus i bankbygningen. Hvis ikke det 
lykkes at købe bygningen, får du alle dine penge 
tilbage. 
Du kan købe aktier á 200, 500, 1.000 og 5.000 
kroner. Og du kan købe, så mange du vil. Vil du 
ofre 400 kroner, så køber du to stk. á 200 kroner. 
Du har 3 muligheder for betaling – snart 4: 
 
 
 
 

1. Via netbank: Her overføres pengene til reg. nr. 0521 - konto nr. 245733. 
Det er meget vigtigt, at du her skriver din adresse og e-mail (navnet kommer automatisk) i 
tekstfeltet, så vi kan se, hvem du er, og hvor vi skal sende aktien hen, når du har betalt. 
 
2. Kontant i Sparekassen Sjælland: Her opgiver du navn og adresse samt e-mail i forbindelse med 
indbetalingen på samme konto som nævnt ovenfor. 
 
3. Kontakt Lone Algot: Kom ind i butikken på Tølløsevej 12, og tegn dig for en aktie og få nærmere 
informationer om indbetalingen. Du kan også ringe til Lone på telefon 28 72 62 62. 
 
4. MobilePay. På telefon 71 78 47 40. Husk at skrive køberens navn og adresse. (kan bruges i løbet 
af uge 32) 
 
 

Køb af bygningen 
 
Det forudsætter flere ting at komme på plads med borgerhuset. Det er et puslespil, hvor mindst 4 
brikker skal passe sammen. 
 
Brik 1: Vi har ønsket at få vished om, at der er stor opbakning i byen for projektet. Det har salget af 
folkeaktier og tegning af medlemsskaber vist. Målet har i første omgang været, at der blandt byens 
borgere skulle indsamles mindst 100.000 kr. og at vi skulle have 350 betalende medlemmer. Det mål 
er stort set nået.  
  
Brik 2: Hvilke vilkår kan vi købe bygningen på. Vi har haft møde med banken for at komme tættere 
på en afklaring. Vi afventer udspil fra Danske Bank, som kommer i begyndelsen af august. 
 
Brik 3: Vi skal have indsamlet de resterende nødvendige penge til køb og indretning. Vi fortsætter 
salget af folkeaktier og tegning af sponsorater. Og så søger vi midler andre steder.  
 
Brik 4: Lokalplanen skal ændres, så vi må anvende bygningen som Borgerhus. Ansøgning er indgivet 
til kommunen. Den er blevet prioriteret. Dvs. at den er udvalgt til at blive behandlet, hvilket vil ske 
i 4. kvartal 2015 
 
 
Som vi skrev i sidste nyhedsbrev, rykkes der på alle brikker i øjeblikket og de nærmer sig hinanden. 
Måske er vi tættere på målet, end vi tror. 
 
Vil du være med så kontakt Borgerhusgruppen:  
 
folkeaktie@faellesskab4340.dk  
 
Thorsten Grenaae - 22 44 41 45 
Jesper Knudsen - 29 25 66 08 
Britt Rosenstand - 23 30 34 88 
  



Borgerhuset i TV2 Øst 
 
TV2 Øst har også fået øje på Fællesskab Tølløse og Borgerhuset. De ringede en lørdag formiddag, 
om de måtte komme og lave et indslag, der skulle sendes samme aften. 
Ja – naturligvis. Vi fik hurtigt arrangeret et set-up, de kom, filmede, interviewede og gik hjem og 
lavede et godt indslag, som du kan ser HER (TV indslaget ligger i bunden af artiklen) 
  

 

 
 

KORTE NYHEDER 
 
”De 3 hjørner” 
De tre hjørner er efterhånden blevet et begreb. Det er de 3 hjørner, hvor der er plantet træer og 
på de 2 også blomster. Det er hjørnet Tølløsevej / Jernbanevej og de 2 hjørner på modsatte side af 
banen ved Kvarmløsevej. 
 
Det er planen, at der skal placeres bænke ved de 2 blomsterbede. Lige nu er der forberedt 
placering af en bænk på hjørnet Tølløsevej / Jernbanevej – lige over for bankbygningen. 
Det er kommunens jord, og kommunen har lagt fliser på det sted hvor en bænk skal placeres, 
hvilket sker snarest. 
 
På Karmløsesiden vil der også snarest blive placeret en bænk. 
 
Det er vores håb, at vi kan få etableret en gruppe af folk, der vil påtage sig at passe ”de 3 hjørner” 
med græsslåning og lugning imellem blomsterne, så områderne til stadighed kan fremstå pæne og 
velpassede.  
Er der nogen, der kunne tænke sig, at tage denne opgave op, hører vi meget gerne fra dig / Jer. 
Det er helt sikkert, at den indsats der gøres der, vil blive påskønnet af hele byen. 

 

Adgangsforhold til banen:  

De 3 foreninger (Fællesskab Tølløse, Lokalforum og Ældre Sagen) har over sommeren være meget 

aktive for at få en nødvendig dialog i gang med Banedanmark og Holbæk Kommune. De fleste har 

sikkert set artiklen i Midtsjællands Folkeblad i uge 31, der ret fyldigt beskriver problematikkerne. 

Fra Fællesskab Tølløses side skal der lyde en stor tak for det kæmpe arbejde gruppen udfører. 
 
 
 
 
Vær med til at udbrede kendskabet til Fællesskab Tølløse 
 
Vi vil gerne bede alle om at være med til at udbrede kendskabet til Fællesskab Tølløse og om at 
skaffe kontakt til flere positive mennesker, der vil være med. 
 

- Snak, ring, skriv 
- Del opslag på facebook. Klik HER 

- Henvis til Tølløse Lokal-web http://tollose.lokal-web.dk  
- Eller hvordan i ellers plejer at kommunikere med jeres relationer.  

 
Den folder vi bruger i øjeblikket i kampagnen er vedhæftet. Udskriv den og brug den, når du 
snakker med andre om medlemskab af Fællesskab Tølløse. 
 
 

 
Følg os på facebook

 
Se mere om Tølløse på www.tollose.lokal-web.dk 
 
Fællesskab Tølløse er et spontant opstået projekt, som har en vision om at arbejde for et positivt fællesskab, arbejde for at 
Tølløses borgere tager et medejerskab for byen og arbejde for at Tølløse bliver en god by at leve i.  Målet skal nås ved at 
mobilisere de positive kræfter i byen og forene dem i en fælles indsats. Du kan kontakte Fællesskab Tølløse på telefon 28 72 
62 62 (Lone Algot), 22 66 72 73 (Jens Algot) eller mail kontakt@faellesskab4340.dk 


