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Arbejdet med Naturaksen fortsætter 

Vi har støttet den 1. etape af Naturaksen, hvor 

underskoven i Drivsåtskoven er blevet udtyndet. 

Projektet har henover sommeren været stoppet 

for at tilgodese dyre- og fuglelivet, som var i gang 

med deres ynglesæson, men nu kan arbejdet 

snart genoptages. 

Jyderups Jul er på gaden 

Jyderups Fremtid har fået fremstillet sin helt egen 

øl ”Jyderups Jul”. Den sælges i Spar, 

Superbrugsen, Jyderup Hallen, på Bromølle Kro 

og Højskolen. Der går 3 kr. pr. solgt øl til Jyderups 

Fremtid. Det har været en forrygende succes fra 

start af, og allerede en uge efter øllen kom ud, er 

den næsten udsolgt. Jyderups Fremtid forsøger at 

få flere øl hjem fra Skands Bryggeriet. 

 

25.000 kr. til bibliotekspladsen 

Jyderups Fremtid har tidligere bevilget 25.000 kr. 

til forskønnelse af pladsen underforudsætning af, 

at Holbæk kommune også ydede et tilskud. 

Kommunen har nu bevilget 110.000 kr. til 

formålet. Bygruppen forventer derfor, at 

projektet gennemføres i det nye år, så Jyderup får 

en flot plads ved biblioteket. 

Barometer på stationsbygningen 

Der er sat et barometer op på stationsbygningen. 

Barometeret tæller antal medlemmer, og der er 

sat et meget ambitiøst mål på 1000 medlemmer. 

Bestyrelsen har sat sig selv et delmål på 500 

medlemmer til den kommende generalforsamling 

i april 2016. Hjælp os med at gøre opmærksom 

på foreningen, så vi kan få flere medlemmer til 

gavn for udviklingen i Jyderup. 

Hundeskov? 

Jyderups Fremtid har modnet et forslag til en 

hundeskov i Dyremoseskoven mellem 

Dyremosevej og Skovvejen og lagt det ud til 

borgerne at realisere projektet. Der har gennem 

længere tid været et ønske fra flere borgere om 

at få en indhegnet hundeskov, hvor deres hunde 

kan gå frit, og derfor valgte Jyderups Fremtid at 

se på projektet. Der er kommet henvendelser fra 

borgerne på Dyremosevej, som er bekymrende 

over udsigten til en hundeskov bag ved deres 

haver. Der vil blive afholdt et borgermøde om 

hundeskoven, hvor denne bekymring blandt 

andet vil blive diskuteret. Holbæk Kommune er i 

gang med at vurdere projektet, og førend der 

foreligger en udtalelse fra kommunen, vil der dog 

ikke ske mere i projektet. Der findes en 

facebookgruppe ”Hundeskov i Jyderup JA TAK”, 

hvor man kan læse om borgernes ønsker til en 

hundeskov. På Jyderups Fremtids facebook-side 

kan man læse om selve projektet.  

Lystændingsfesten 

Jyderups Fremtid deltager til lystændingsfesten 

den 27. november. Kom og besøg os og køb en øl. 

Sparekassen Sjælland har erstattet Maise Norlin 

med filialdirektør Jens Varling i vores bestyrelse. 


