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TAK FOR SIDST 
 
 
Rengøringsdag 9. maj 
 
Lørdag d. 9. maj var vi igen på gaden og rundt omkring i byen for at gøre en forskel. Vi mødtes kl. 9 
og startede med lidt morgenkaffe og et stykke brød, så energidepoterne var klar til et par timers 
arbejde. Og så sluttede vi kl. 13 efter en lille halv times hygge med gode historier fra dagen og en 
øl.  
 
Det blev til rengøring af fortov m.m. på 
Kvarmløsevej næsten ned til OK-
tanken, og i store dele af resten af byen 
blev der samlet meget affald.  
 
Det var fint arbejdsvejr, der var godt 
humør og et dejligt fællesskab, og 
bagefter kunne vi glæde os over, at vi 
havde gjort en tydelig forskel. 
 
Vi tænker, at rengøringsdage skal 
udbredes lidt mere og organiseres i 
tættere samarbejde med beboerne 
langs vejene, grundejerforeningerne og 
ikke mindst kommunen, så mange af 
arbejdsprocesserne kan gøres 
nemmere. Det vil også betyde, at vi kan 
komme længere omkring.  
 
Alle er velkommen til at være med, og når vi er mange nok og organiserer os godt, kan vi løfte 
byens skønhedstilstand flere grader. 
  
 

 



DET SKER NU! 
 
 

Folkeaktier 
 
Køb en folkeaktie og vær med til at give Tølløse et borgerhus 
 

Fællesskab Tølløse arbejder på at købe Danske 
Bank-bygningen og omdanne den til et 
borgerhus med café, foredrag, levende musik og 
meget mere. Til glæde for alle borgere.  
 
Pengene skal bl.a. skaffes ved salg af 
folkeaktier og vi er kommet godt fra start. I 
forbindelse med Åbent Hus dagen i banken den 
18. april blev der solgt folkeaktier for 82.600 
kroner, men der er stadig lang vej op til de over 
500.000 kr., vi skal samle sammen. Vi håber at 
få hjælp fra større sponsorer.  
 
Alligevel er der stadig brug for din hjælp.  Så 
køb meget gerne en eller flere folkeaktier og 
støt det gode projekt og Fællesskab Tølløse.  

 
Salget forsætter 
 
Mange har allerede været i gang med salg af folkeaktier. Det er indtil videre sket fra en salgsbod 
ved Brugsen og ved at aktive fra Fællesskab Tølløse har været rundt ved dørene hos byens borgere. 
 
Kasserer Thorsten Grenaae fortæller: ”Fredag og lørdag (8. og 9. maj) startede salget af 
folkeaktier igen. 
Stemningen var super god ved Brugsen, og vi blev modtaget meget positivt ude ved dørene. Mange 
lovede at købe en folkeaktie. Hen over fredag og lørdag nåede 4 aktive fra Fællesskab Tølløse at 
tale med næsten 400 borgere. 
  
Det fortsætter de næste mange weekender, hvor aktive medlemmer af Fællesskab Tølløse vil være 
i gang. Det sker fredage mellem kl. 17-19 og lørdage og søndage mellem kl. 11-14.  
 
PLAN FOR SALG AF FOLKEAKTIER MAJ-JUNI 
Dørsalg: Lørdag den 30.5 kl. 11-14  
Dørsalg: Søndag den 31.5 kl. 11-14  
Dørsalg: Søndag den   7.6 kl. 11-14  
Dørsalg: Lørdag den 13.6 kl. 11-14  
Dørsalg: Søndag den 28.6 kl. 11-14  
Sankt Hansfest: 23. juni  
 
MELD DIG GERNE. Vi har brug for dig” 
 
Kontakt Borgerhusgruppen på mail folkeaktie@faellesskab4340.dk eller på telefon: 
Thorsten Grenaae, telefon 22 44 41 45 
Jesper Knudsen 29 25 66 08 
Britt Rosenstand 23 30 34 88 
 
Status lige nu 
 
Salget af folkeaktier fik en god start ved åbent hus arrangementet den 18. april med tilsagn om køb 
for over 80.000 kroner. Status nu at der er indbetalt ca. 90.000 og der er yderligere tilsagn for ca. 
kr. 30.000, som forventes indbetalt i den nærmeste tid. 
 
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, 1000 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 – 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 mail adresse (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 mail adresse i forbindelse 
med indbetalingen på samme konto som nævnt ovenfor. 
 
3. Kontakt Lone Algot: Kom ind på kontoret 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. Snart vil det også være muligt at betale vis MobilePay. 
 
 
 
Skt. Hans fest 
 
Der bliver igen å år Skt. Hans fest den 23. juni. Nærmere følger.  
 
Få ekstra meget ud af Skt. Hans festen.  
 
Vær med i fællesskabet med andre aktive ildsjæle og meld dig til 
at være med til at arrangere. 
 
Kontakt Brit Eriksen på telefon 24 78 13 20, eller på mail: 
brit.eriksen@jubii.dk  
 
 

 
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. 
Lige nu er vi ca. 250 på medlemslisten og kampagnen fortsætter.  
 
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 køb af Danske Bank bygningen til Borgerhus.  
 
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 


