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

Generalforsamling i Landsbyforeningen
Landsbyforeningen for Jystrup og omegn holder generalforsamling 5. marts 2019 kl. 19.00 i Aktivitetshuset.
Vi håber mange vil møde op!

Fartkontrol
Landsbyforeningens bestyrelse har på flere møder talt om trafiksikkerhed. Bl.a. har vi talt om de ret høje
hastigheder, som nogle biler kører med ind og ud af Jystrup. Som en del af vores oplæg til Ringsted
kommune om trafiksikkerhed har vi derfor bedt Midt- og Vestsjællands Politi om at stille op med
kontroludstyr, så vi har noget materiale at fremlægge for politikere og Teknik- og miljøforvaltningen. Vi
kender ikke p.t. tidspunktet for fartkontrollen.

Trafiksikkerhed
Kommunen har modtaget svarskema fra Landsbyforeningen om vores ønsker på trafikområdet. Kommunen
venter p.t. på svar fra 2 byer i sydenden af kommunen. Når alle svar er samlet, vil de blive sammenholdt
med trafiktællinger, der forhåbentligt bliver bevilget penge til i marts. Derefter bliver hver enkelt by
vurderet for sig og prioritetslisten opdateret. Når vi kommer dertil (formentlig i maj) bliver
Landsbyforeningen kontaktet omkring f.eks. Slettebjergvej. Arbejdet går derefter i gang.

Brugsen
Der skrives i øjeblikket en del om vores Brugs på sociale medier, herunder Jystrup.dk, og i Dagbladet.
Brugsen kom ud af 2018 med et underskud. Når revideret regnskab foreligger, vil Brugsens bestyrelse
oplyse tallet. Der er brug for at flere i byen bliver kunder og at de, som handler, gerne køber noget mere.
Det gælder allerede fra i dag. Brugsens bestyrelse arbejder på flere tiltag, som kan forbedre situationen.

Brugsen holder generalforsamling i Stalden 24. april kl. 19.00, hvor alle medlemmer er velkomne. Man kan
blive medlem ved at henvende sig til uddeleren i Brugsen.
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Affaldsordning for haveaffald og storskrald med afhentning
Landsbyforeningen har været i kontakt med det fælleskommunale affaldsselskab Affaldplus. Ringsted
kommune søsætter netop nu en affaldsordning for stort affald. Der skulle være et brev på vej til alle
husstande om det. Ordningen skal starte her til marts. I korthed går ordningen ud på at lastbiler 1 gang om
måneden afhenter storskrald og haveaffald direkte hjemme hos borgerne. Man skal tilmelde sig hver gang,
man ønsker den slags affald afhentet. Betalingen for det indgår i det renovationsgebyr, man betaler over
ejendomsskattebilletten. Meningen med ordningen er at spare borgerne for ture til genbrugspladsen, men
også at forsøg har vist, at afhentet affald bliver bedre sorteret ved at benytte denne metode. På højere
politisk plan arbejdes der på, at Danmark genbruger en langt større del af produkterne, som udgør
affaldsmængden.

Medlemskab af Landsbyforeningen
Det er nu muligt at indmelde sig i Landsbyforeningen for Jystrup og omegn direkte på byens hjemmeside
www.jystrup.dk - LINK . Et medlemskab er gratis.
Du kan også her opdatere dine oplysninger som adresse og e-mailadresse. Som medlem får du tilsendt
nyhedsbreve og andre informationer der vedrører Jystrup og omegn.

Jystrup.dk
Jystrup.dk er nu fuldt funktionsdygtig. Jystrup.dk er hjemmesiden for Jystrup og Omegn. Det er vores mål at
samle information om Jystrup samt være platformen for kommunikation mellem områdets borgere,
foreninger og virksomheder. Foreninger og institutioner kan få redaktørstatus og på den måde få adgang til
hurtig og effektiv kommunikation til os alle. På siden er der mulighed for at oprette blogindlæg om emner
som f.eks. Brugsen og dens udvikling, forslag til aktiviteter i byen m.m. Vi håber, at alle vil bakke op op
hjemmesiden – det er vores alles platform.
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