
Notat fra borgermøde d. 16.1.20 om lokalplanforslag til Vårmarken, Jystrup 

Landsbyforeningen har arrangeret mødet med ejerne af grunden Louise Lecanda (LL) og Andreas Østergård, 

som har bedt firmaet Eco-village ved Rasmus Lykkegaard Storgaard om at underbygge mulighederne på 

grunden. 

65 gode borgere var mødt op. 

Torben Justesen indledte med at afstikke rammerne for mødet, hvor kommunens forslag til lokalplan vil 

blive præsenteret, og vi får mulighed for at stille spørgsmål til projektet. Lokalplanen er dannet i et 

samarbejde mellem planlæggere i kommunen og ejerne afgrunden, visualiseret af arkitektfirmaet Skala. 

LL har med sin mand arbejdet i 3-4 år med at gøre rammerne for evt. boligbyggeri mere konkret med et 

lokalplanforslag - Lokalplanforslaget 307 – Boligområde i Jystrup’ kan findes via dette link: 

https://ringsted.dk/content/offentlig-hoering-af-forslag-til-kommuneplantillaeg-8-og-lokalplan-307-

boligomraade 

Det lyder nu på et areal på 3,3 ha med en maks. bebyggelsesgrad på 40%. Forslaget lyder på 3 etaper for 

maks. 150 boliger. Der er tænkt mindre boliger med et gennemsnitligt areal på 80 m2 fordelt på f.eks. 40 – 

120 m2. 

For at de mindre boliger kan realiseres, kræver det samtidig et tillæg til kommuneplanen, så der ikke 

fastsættes en minimum grundstørrelse for tæt-lav bebyggelse. 

Tankerne bag ’På landet light’ er kort, at bygningerne gerne skal minde om f.eks. 3-længede gårde, med luft 

mellem bygningerne. ’Gårdspladsen’ mellem bygningerne skal være det nære friareal  samtidig med, at der 

planlægges fælles, større friarealer for hver etape. 

På hver af de 3 etaper foreslås det at bygge et L-formet fælleshus, som beboerne kan bruge til 

fællesspisning, spil, teenagelokaler og musikøverum. Det skal forventes, at hver bolig finansierer 12-14 m2 

af fælleshuset. 

Eco-Villages repræsentant Rasmus underbyggede tankerne med at forklare om deres første projekt 

Skråningen I i Højby ved Lejre. Andelshaverne er indflyttet i sommeren 2019, og er ved at finde deres egne 

fødder. 

Eco-Villages formål er at fremme bæredygtige, miljørigtige bofællesskaber beskrevet her: www.eco-

village.dk. De bygger gerne i svanemærket træ-elementbyggeri, isoleret med papir-isolering, men bygger 

også på en ”bofællesskabsramme”, så man på forhånd ved, hvad man ’committer’ sig til omkring 

fællesskabet. Det gælder økologisk fællesspisning de fleste dage om ugen, delebil-ordning, lavt klima-aftryk 

og drift under og efter byggeriet. Med andre ord investerer man både tid og penge i et økologisk 

fællesskab. 

Øst for bebyggelsen har ejerne foreslået at stille et stort areal til rådighed for alle i Jystrup. Arealet kan 

bruges til nyttehaver, sportsaktiviteter, dyrehold og andet, der ligger i tråd med fællesskabstanken. 

Der var en livlig spørgelyst, og mange meninger kom for dagen.  

Inden for byggegrunden gik spørgsmål og holdninger til energiforsyning, bl.a. jordvarme og masseovne. 

Desuden byggehøjde, boligstørrelse, materialevalg, antal p-pladser, ejer-/lejermuligheder og priseksempler 

på andelsboliger. Ligeledes et ønske om større bæredygtighed, f.eks.  lavenergi-byggeri. 
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Uden for byggegrunden gik snakken på stisystemer til skoler, smalle veje og farlige vejkryds, muligheden for 

Brugsens øgede salg, skolens og børnehusets udfordringer, stillingtagen til en stor forøgelse af 

indbyggertallet.  

Der blev fra Landsbyforeningens side åbnet mulighed for at mødes igen onsdag d. 22.1.20 kl. 19 for at 

diskutere i grupper om lokalplanforslaget. Stedet bliver formentlig Aktivitetshuset, men det oplyses på 

vores hjemmeside www.jystrup.dk og vores Facebookside. 

Der kan indsendes forslag til ændringer til forslaget samlet eller individuelt, men husk det skal være Teknik- 

og Miljøcenteret i hænde senest tirsdag d. 28. januar 2020. se yderligere om hvordan her: 

https://ringsted.dk/content/offentlig-hoering-af-forslag-til-kommuneplantillaeg-8-og-lokalplan-307-

boligomraade 

Det blev foreslået, at der efter høringsfristen bliver mulighed for, at få undersøgt behovet for boligtyper, og 

at ejerne inddrager Landsbyforeningen i denne proces. Derfor vil man gøre klogt i at følge med på 

Landsbyforeningens hjemmeside www.jystrup.dk og på Facebook. Der blev også opfordret til at melde sig 

ind gratis i Landsbyforeningen, for at underbygge debatterne, og for at Kommunen kan se, at foreningen 

arbejder for borgerne i Jystrup og omegn. 

Tak for et dejligt stort fremmøde, og en stor debatlyst! 

Venlig hilsen Landsbyforeningen 
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