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Kære medlem af Landsbyforeningen.
Vi sender her nogle nyheder og oplysninger til dig.

Trafiksikkerhed
Foreningen har fået en henvendelse fra Ringsted kommune med spørgsmål om prioritering af ønsker til
trafiksikkerhed i Jystrup og omegn. Sagen er netop drøftet på et bestyrelsesmøde, hvor vi havde deltagelse
af interesserede. Vi er enedes om at prioritere det, som sund fornuft og borgere og institutioner har peget
på, nu såvel som tidligere: skolebørnenes trafiksikkerhed skal forbedres! Generelt ønsker vi: lavere
hastigheder i Jystrup og omegn, især inden for byskiltene. Der er stort behov for adskillelse af kørende (især
den motoriserede) og gående trafik. Dette gælder på alle veje i og rundt om Jystrup, som er smalle, og hvor
der bliver kørt hurtigt. Konkret ønsker vi snarest at få ændret den besynderlige spærreflade, hvor
Slettebjergvej munder ud i Egemosevej og oversigtsforholdene er blevet umulige. Vi har udbedt os et møde
med en trafikingeniør fra kommunen om disse forhold. Han lader os på forhånd vide, at der er begrænsede
midler. Vi har en fornemmelse af, at Ringsted by og Benløse får tildelt flere midler end landdistrikterne til
trafiksikkerhed. Dette vil vi også tage op i Landsbyforum. Mere herom, når der er nyt.

Hjertestartere
På Brugsens facade ud mod Ålbækvej er der blevet opsat en hjertestarter. Den frivillige organisation
Hjerteløberne har skaffet sponsorer til indkøb af maskinen. Sponsorerne er Østagergaard,
Centralværkstedet, ejendomsmægler Høgsbjerg samt Landsbyforeningen. P.t. er der 15 frivillige personer i
Jystrup og omegn, som er uddannet i brug af maskinen. Oplever du en person med hjertestop, gør du
sådan: Ring 112, få fat i hjertestarter-maskinen, tryk på dens knap, når du er ved den ramte og
hjertestarteren fortæller, hvad du skal gøre. Hjerteløberne bliver samtidig alarmeret, og de nærmest
boende af dem skynder sig til hjælp. Der er også hjertestartere på klubhuset ved Golfbanen, på
Søholmskolen og på Campingpladsen.

Vandforsyning
Der er igangsat boring. En borevogn har kunnet ses oppe bag Nyvej på skråningen. Der bores ned til 50 m.
dybde. Der skal laves en del vandprøver, men arbejdet er i gang.

Hjemmesiden www.jystrup.dk
Hjemmesiden nærmer sig færdiggørelse. Vi havde 2 it-studerende til at opbygge siden, men desværre var
det færdige resultat langt fra forventningerne. Vi har derfor selv måtte opbygge siden. Hjemmesiden
hedder Jystrup.dk, og den skal fortælle om byen og omegnen, hvad der rører sig, bringe nyhedsbreve, have
links til Brugsen og kirken m.m. og være platform for kommunikation mellem os alle.

Vi søger en kyndig person, som kan hjælpe med at vedligeholde siden! Er det dig? Eller en du kender?
(der vil være afregning for arbejdet). Vi forventer ca. 2 timer pr. uge .

Atterupvej
Politiet har indstillet, at vejen ikke bliver ensrettet.

Møde med kommunens økonomiudvalg
Landsbyforum, som er en samling af landsbyforeninger i hele Ringsted kommune, holdt 1. oktober det
årlige møde med kommunens Økonomiudvalg. Hovedpunktet på dagsordenen var ”bosætning”, dvs.
hvordan tiltrækker vi flere mennesker til at bo i Ringsted. Fra landsbyforeningernes side var gjort et godt
forberedende arbejde, bl.a. med medarbejder fra kommunens Teknik og Miljøafdeling.
Befolkningsprognoserne viser for de fleste landsbyer, at der næsten ikke sker nogen udvikling, altså der er
risiko for stagnation, fordi mange ældre bliver boende, og der bliver ikke bygget nyt. Det truer butikker,
skoler og institutioner. Denne prognose gælder dog ikke Jystrup, hvor der forventes en vis befolkningstilvækst. Samlet set er landsbyerne ikke trygge ved denne mangel på udvikling, idet det viser sig, at de
fleste udefra kommende flytter til Ringsted by. Landsbyforum gjorde klart Økonomiudvalget opmærksom
på, at vi ønsker mere fokus på, at landdistrikterne også er gode steder at bo.

Erhvervsdag
Vi har fået det ansøgte beløb og forventer at holde en erhvervsdag til foråret. Vi vil invitere virksomheder
fra Jystrup og Valsølille sogne til at deltage i et netværk.

Store Havedag
Vi har meddelt kommunen, at det beløb vi har fået tildelt, og som var 1/3 af det ansøgte, ikke rækker til
vores arrangementsplaner. Vi vil gentage ansøgningen til foråret, forhåbentlig med større forståelse hos
tildelerne af midler.

Samarbejdet mellem Landsbyforeningen og klyngerne:
Landsbyforeningen kan se nogle udfordringer i samarbejdet mellem foreningen og klyngerne. I klyngerne
kommer der personer, som har enkeltsager på ønskesedlen, og der kan være nogen som eksempelvis har
fået en idé til en cykelsti, som skal forbinde alle landsbyer i Ringsted Nord (Vigersted- Jystrup-Haraldsted).
Dette er en investering til mange millioner. I betragtning af at kommunen endnu ikke har prioriteret
skolevejenes sikkerhed særlig højt fra Jystrup til Vigersted, og at foreningen har arbejdet på det i lang tid, så
kan ideer om cykelstier i rekreativt øjemed synes mindre realistiske. Enkeltsager fra Temagrupper kan virke
interessante, men de kan være svære at placere i forhold til den prioritering, vi har arbejdet med lokalt i
Landsbyforeningen.

Medlemskab af Landsbyforeningen for Jystrup og omegn:
Styrk Landsbyforeningen for Jystrup og Omegn – flere medlemmer = flere kræfter i arbejdet for at gøre
Jystrup til et bedre sted at leve. Tilmelding kan ske på mail:
post@jystrup.dk - send os navn, adresse og e-mailadresse.
Senere vil tilmelding være mulig direkte på www.jystrup.dk . Medlemskabet er kontingentfrit.

Venlig hilsen og god jul,
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