
 

 

Nyhedsbrev, april 2015 

 
 
 
 
 
 

TAK FOR SIDST  
 
 
Generalforsamling 
 
Den 19. marts holdt vi generalforsamling i aktivitetshuset, og der var godt fremmøde. Det var den 
første ordinære generalforsamling. 
Efter den formelle del, havde vi en åben rådslagning, hvor alle ting kunne komme frem med 
kommentarer og ønsker for fremtiden. Vi havde en god snak. 
Sammen med nyhedsbrevet, sender vi bestyrelses beretning og referat fra generalforsamlingen, 
hvor der også er stikord fra rådslagningen. 
 
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig. Bestyrelsen er herefter sammensat således: 
 
Formand: Jens Algot 
Næstformand: Klaus Engberg 
Kasserer: Torsten Grenaae 
Bestyrelsesmedlemmer: Lone Algot og Ole Hansen 
Bestyrelsessuppleanter: Hanne Engberg og Mogens Andreasen 
 
 
Filmaften 
 
Fredag d. 13. marts afholdt vi igen fredagscafe med filmaften. Vi så Jesper Troelstrups film 
”Omveje” og ”Nemesis”, som begge var optaget i lokalområdet og med lokale statister. Tak til 
Jesper for hans velvillighed, både denne aften og ved filmaftenen i november.  

 
 
Også stor tak til Jesper, for hans hjælp i forbindelse med 
erhvervelsen af AV-udstyret, som fik premiere denne aften. 
Bortset fra små kiks, fungerede det fint. Det anlæg bliver vi helt 
sikkert glade for. 
Fremmødet til aftenen var pænt, men vi skal nok overveje, om 
fredag aften er den rigtige aften til at afholde arrangementer. Det 
er jo en aften hvor TV trækker meget. 

 
 
Stationen - adgangsforhold 
 
Status er p.t. uændret. Forhandlingsgruppen presser på overfor Banedanmark, men endnu er det 
ikke lykkedes at få det afgørende gennembrud i dialogen.  
 
Flemming Sommer siger: 
”Efter en god og konstruktiv dialog med Banedanmark i januar/februar måned 2015, om 
muligheder for at ændre/forbedre adgangsforholdene til stationen, har det på det seneste været 
svært at fastholde den. Vi afventer stadigvæk svar på vores oplæg, og på vores indbydelse til 
sammen at gennemgå de steder omkring Tølløse Station, hvor vi mener, at adgangsforholdene 
forholdsvis nemt kan forbedres.  
Men vi fortsætter med at presse på, både igennem nuværende kontakter og via vores lokale 
politikere”. 
 
 



DET SKER NU! 
 

 
Den 18. april – en stor Fællesskabsdag 
 
18. april 2015 bliver en helt særlig dag. Det bliver en dag, der symboliserer engagement, 
samarbejde og fællesskab. Lige præcis det Fællesskab Tølløse ønsker for vores by. 
En gruppe frivillige går fra morgenstunden aktivt i gang med at forskønne byen ved at plante 
træer omkring banen. Når det er blevet flot udenfor, åbner vi dørene til Danske Bank 
bygningen, hvor vi fortsætter dagen med Åbent Hus arrangement. Det bliver en festdag, hvor 
hele byen vil få mulighed for at vise sin velvilje til at gøre noget for byen. 
 
 
Træplantning 
 
Arbejdet med at gøre området omkring stationen færdigt, sættes nu i gang. D.18. april bliver der 
plantet større karaktergivende træer på begge sider af banen.  
 
Det er ”Bygruppen” der står for arrangementet (”Bygruppen” en grupper der arbejder med 
forskønnelse af byen og som er et samarbejde mellem Fællesskab Tølløse og Lokal Forum)  
Midlerne til indkøb af træerne er bevilget af Lokal Forum, og arbejdskraften kommer fortrinsvis fra 
Fællesskab Tølløse.  
 
De første træer vil blive plantet den 18. april. De morgenfriske mødes kl. 8.00 ved Kvarmløsevej 
tæt på stationen, hvor i alt 6 træer vil blive plantet på de 2 hjørner. Vi slutter af med at plante 3 
træer overfor Danske Bank bygningen. 
 
Der skal bruges lidt mandskab, så er du morgenfrisk, praktisk anlagt og kan bruge hænderne, så er 
det dig vi skal bruge. Se nedenfor. 
 
 
Åbent Hus i Danske Bank bygningen 
 
Vi har fået lov til at låne Danske Bank bygningen for at lave et Åbent Hus arrangement, hvor vi vil 
illustrere, hvad et borgerhus kan bruges til og hvor borgerne får lejlighed til at ”bese staldene”. 
 
Programmet for dagen kommer til at indeholde aktiviteter, underholdning, rundvisning i bygningen 
og cafemiljø. 
 
Derudover bliver en vigtig ting, at få en dialog med byens borgere om deres interesse for ideen. 
 
Det bliver denne dag, hvor vi skal afprøve om ideen med et borgerhus kan bære. En forudsætning 
for, at ideen kan blive til en realitet er, at byens borgere bakker op og er villige til at støtte både 
økonomisk og praktisk, dels ved at bidrage ved erhvervelsen af huset og dels ved at støtte op om de 
aktiviteter der bliver puttet ind i det.  
 
I aktivitetsgruppen ser vi bygningen som den mest markante bygning i byen i kraft af dens arkitektur 
og beliggenhed. Det er virkelig en udstillingsplads og et fantastisk centrum, hvor byens borgere kan 
tage ansvar og vise engagement.  
 
At købe bygningen er en stor økonomisk opgave at løfte. Der bliver søgt fonde, og fra d. 18. 
april starter salget af folkeaktier. Det er en nødvendighed, at der er en stor og bred 
opbakning fra byen, og derudover forudsætter en beslutning om køb, at der kan etableres en 
god løbende drift, primært fra udlejninger. 
 
På dagen vil gæsterne blive udfordret til at tage aktiv stilling til eget engagement. Fra 
bestyrelsens side opfordrer vi til at støtte op om projektet. 
 

 
 
 



Hjælp søges til Åbent Hus d. 18. april 2015 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Søges 
 

Cafémedarbejdere 
 

Mindst 2 personer til at være med i caféen 
 
 
Kontakt: Merethe Skov-Hansen 
Telefon 24 60 80 92 
Mail: merete@skov.mail.dk 
 

 

Søges 
 

2 Lydfolk 
 
2 personer, der skal betjene vores nye AV-
udstyr i forbindelse med arrangementer.  

Du bliver oplært. 
 
Kontakt: Jens Algot 
Telefon: 22 66 72 73 
Mail: jens@algot-bolig.dk 
 
 

 

Søges 
 

2 bemandede skovle 

 
Et par morgenfriske, praktisk anlagte 

personer til hjælp ved træplantning m.m. 
 
 
Kontakt: Klaus Engberg 
Telefon: 46 40 70 55 
Mail: klaus_engberg@mail.tele.dk 
 

 

Søges 
 

4 praktiske grise 
 
Til at gå til hånde med helt praktiske ting i 
løbet af dagen, skal vi bruge 4 personer, 
der bare gerne vil give en hånd med. 

 
Kontakt: Lennart Skov-Hansen 
Telefon: 22 32 30 92 
Mail: lennart.skov.hansen@gmail.com 
 
 



Rengøringsdag 9. maj 
 
På utallige opfordringer, gentager vi successen med rengøringsdag i byen. I foråret bliver det den 9. 
maj. 
 
Vi vil igen i år koncentrere os om områderne, der er byens visitkort, nemlig Kvarmløsevej, 
Jernbanevej og Tølløsevej. Det er vores håb, at byen som helhed tager udfordringen op, og at der i 
flere områder fokuseres på at gøre byen og villakvarterne pæne. Det kunne være 
grundejerforeninger, eller privatpersoner, der vil give et bidrag til at løfte byen og byde sommeren 
velkommen. 
 
Der vil komme mere information om rengøringsdagen senere. 
 
Rengøringsdagen er et arrangement fælles med Lokal Forum. 
 
 
Medlemskampagne 
 
Vi er meget glade for den positive modtagelse Fællesskab Tølløse har fået overalt. Ved 
generalforsamlingen i marts var vi ca. 130 medlemmer, som var kommet ud af de naturlige 
kontakter vi har haft i dagligdagen og ved arrangementer. 
 
I foråret vil vi have mere fokus på at komme ud i hele byen og opfordre folk til at blive medlem. Et 
par af foreningens medlemmer har allerede været i gang og gjort en aktiv indsat. De er blevet rigtig 
godt mødt og har erfaret, at kendskabet til Fællesskab Tølløse er udbredt. Mange havde allerede 
besluttet sig for at blive medlem, men havde bare aldrig fået gjort alvor af det. Det har betydet, at 
der er kommet mange nye medlemmer til, som bydes velkommen i Fællesskabet. 
 
Kampagnen fortsætter. Vi skal ud i hele byen, og ved Åbent Hus arrangementet d. 18. april får vi 
forhåbentlig endnu flere nye medlemmer. 
 
Bestyrelsen ser et stort medlemstal, som en bekræftelse på at byens bakker op om det arbejde, der 
gøres i Fællesskab Tølløse. Et stort medlemstal er også en nødvendig forudsætning for 
overvejelserne om et evt. køb af Danske Bank bygningen til Borgerhus.  
 
 
Vær med til at udbrede kendskabet til Fællesskab Tø lløse 
 
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. Fællesskab Tølløse er blevet organiseret som en 
forening i efteråret 2014. 
Du kan kontakte Fællesskab Tølløse på telefon 28 72 62 62 (Lone Algot), 22 66 72 73 (Jens Algot) eller mail butik@algot-
bolig.dk 


