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Kære medlem af Landsbyforeningen.
Med ønsket om en god sommer sender her nogle nyheder og oplysninger til dig.

Badebro
Badebroen ved Hvidsø er blevet repareret. Frivillige har stået for det, inkl. indsamling af penge.
Landsbyforeningen har støttet med 800,- kr., Brugsen med vand og chips bragt helt frem til det arbejdende
folk. Private og firmaer støttede materialeindkøb med over 3.000,- kr., indsamlet på få dage via facebook af
en frivillig. Istandsættelsen er en flot indsats af relativt få til gavn for mange.

Vandforsyning
Jystrup har 2 vandværker. Kun det på toppen af Slettebjerg er i drift, idet det andet værk på Ålbækvej lider
under, at boringen er styrtet sammen for nogle år siden. Det betyder, at Slettebjerg kører på overkapacitet
og indimellem har svært ved at følge med vores vandforbrug i byen. Specielt blev dette tydeligt under
branden i et af de nye huse på Ålbækvej i forrige uge. Vandværkets bestyrelse arbejder på, at der bliver
etableret en ny boring længere ude af Ålbækvej. Det forberedende og undersøgende arbejde er startet.
Vand herfra skal ledes til værket på Ålbækvej, som bliver renoveret. Derudover arbejdes der på, at
vandledningerne i Jystrup forbindes til Vandværket i Snekkerup med en underføring under Roskildevej.
Desuden er vi forbundet til Ringsted Forsynings vandledninger.

Hjemmesiden
Ved Leif Gredals triste bortgang er Landsbyforeningens hjemmeside blevet sat noget tilbage. Vi havde en
aftale med Leif om, at han skulle lave en fin ny hjemmeside med kommunikationsmuligheder til
medlemmerne, Brugsen, kirken m.m. Da vi har startet forfra, vil det tage et par måneder, inden vores
ambition om en spændende, aktiv hjemmeside ser dagens lys. Indtil da vil vi kommunikere med
medlemmerne via mail.
Hjemmesiden kommer til at hedde Jystrup.dk integreret med Facebook-gruppen Jystrup. Vi kan opfordre
alle til at melde sig ind i gruppen og slette medlemskabet i gruppen Jystrup-net, som lukker ned.
I er alle velkommen til, at sende os gode ideer og forslag til den nye hjemmeside (funktioner, design m.m.).

Atterupvej
En virksomhed har søgt om tilladelse til at få en del af Atterupvejen ensrettet. I den forbindelse indhentede
Landsbyforeningen synspunkter fra foreningens medlemmer omkring Atterupvejen. Sagen ligger nu hos
politiet, og Ringsted kommune har efter at have læst høringssvarene ikke indstillet til ensretning.

Vi afventer nu politiets afgørelse.
Møde med byrådet
Landsbyforum, som er en samling af landsbyforeninger i hele Ringsted kommune, har holdt det årlige møde
med Byrådet i Ringsted. Langt over halvdelen af byrådet var mødt op, og alle landsbyforeninger var
repræsenteret. Tonen på mødet var venlig og imødekommende. Blandt emnerne var Ringsteds brug af
frivillige og de dertil hørende ofte langsomme sagsgange i den kommunale administration. Det blev
påpeget, at det kan være træls at være frivillig, brænde for en sag og så vente mange måneder på et svar
eller en afgørelse fra kommunen. Dorte Lau Baggesen, som er Landsbyforums frivillige formand, vil tage
dette op på et møde med borgmester og kommunaldirektør. På mødet blev det nævnt, at i sammenligning
med andre kommuner, så kører Ringsteds samarbejde mellem systemerne og landsbyforeningerne dog ret
godt.

Erhvervsdag
Landsbyforeningen vil tage initiativ til en erhvervsdag i Jystrup. I byen har vi over 200 tilmeldte cvr.-numre.
Ikke alle er aktive, men mange er. Vi tænker os at etablere kontakt mellem de erhvervsdrivende i byen så
de og vi kan se om der er basis for en form for netværk. Det er påpeget, at det ikke altid er nemt at være en
lille virksomhed på landet, så vi vil se, om man kan trække på hinandens erfaringer og få noget nytteværdi
til gavn for alle. Vi har søgt om et beløb til oplægsholder og forplejning her i byen, og afventer p.t. svar på
ansøgningen.

Store Havedag
Som mange ved, er biodiversiteten truet, globalt såvel som i EU – og i Jystrup. Mange arter går tilbage og
har svære og forringede levevilkår. Vi fik den tanke, at de private haver i Jystrup og omegn måske kunne
bøde lidt på dette ved at blive lidt mere mangfoldige og naturlige – uden at blive grimme og tilgroede. Vi
søgte derfor et beløb i Ringsteds Bæredygtighedspulje til vores ”Store Havedag” og har netop fået svar. Vi
får 1/3 af det ansøgte beløb. Det betyder, at det bliver meget svært at gennemføre arrangementet. Vi går
lige i tænkeboks med, hvad vi så gør.

Venlig hilsen og god sommer,
Bestyrelsen, Landsbyforeningen for Jystrup og Omegn

E-mail: post@jystrup.dk

