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Nyhedsbrev fra Landsbyforeningen for Jystrup og omegn 

Lokalplan for Vårmarken er vedtaget (med få ændringer) 
Byrådet har vedtaget lokalplanen for Vårmarken øst for Jystrup. Det er sket uden det planlagte 

borgermøde, som blev aflyst pga. corona-nedlukning. Link til byrådsreferat (punkt 16) og hvidbog. Der er 

dog en fejl i den skrevne proces op til beslutningen. Det anføres, at der har været afholdt borgermøde for 

at opfylde borgernes ønske. Der var indkommet 14 høringssvar, hvoraf 1 var med 102 underskrivere. 

Ændringerne der er præciseret/tilføjet/fjernet er: 
- Bredere byggelinje for blød trafik 

- Parkeringspladser 

- Cykelparkering, overdækning 

- Blændende belysning 

- Facader 

- Betontagsten 

De punkter, der vedrører emner udenfor lokalplanens areal, 

kan ikke vedtages i lokalplanen, men må behandles særskilt. 

Der er dog bemærkninger om alle emner i hvidbogen. 

I høringsbrevet blev det anført, at der kunne være mulighed for 50 boliger i hvert af de 3 delområder. Da 

kommunen i kommuneplantillægget har fjernet kravet til minimumsstørrelse af boliger, giver det nu 

mulighed for 3 x 60 boliger, hvis de er små nok. 

 
Cykelstiprojekt fremsendt til Landsbyforeningen for umiddelbare kommentarer. 
Den cykelsti, der er prioriteret udført i Jystrup, er på Egemosevej. Der er fra administrationen fremsendt 

flere ideforslag til Landsbyforeningen for umiddelbare kommentarer.  

 

Vi undrer os over, at forslagene ikke er sendt til de parter, det kan berøre. Derfor sendte vi også forslaget 

ud på vores hjemmeside og Facebook, med en meget kort svarfrist. De bemærkninger vi har hørt om, har 

også kontaktet administrationen, men vi vil foreslå et møde med en stigruppe fra området, der kan komme 

med input til planlæggerne. Vi opfordrer samtidig administrationen til at indkalde til et borgermøde 

snarest, så uklarheder kan kommenteres. 

Vi undrer os også over, at krydset Egemosevej/Slettebjergvej ikke er skitseret eller nævnt overhovedet i 

forslaget. Vi synes forslaget er mangelfuldt beskrevet, og det er endnu uklart for os, om det endelige forslag 

sendes i høring blandt de berørte beboere inden vedtagelse i Byrådet.  

 
4. maj – 75 års dagen for befrielsen 
Landsbyforeningen opfordrer alle til at sætte levende lys i vinduerne for at fejre jubilæet. 

 
50-års jubilæum for Landsbyforeningen 
Vi bliver desværre nødsaget til at aflyse/udsætte 50-års jubilæet i år pga. corona-forholdene. 

 
Landsbyforeningen arbejder i øvrigt for tiden med… 
- Stiprojekter i og omkring Jystrup 

- Bedre udnyttelse af kommunens bygninger 

- Hjælp til ansøgning til padel-tennisbane 

- Kommunikationsstrategi og hjemmesiden 

- Forskønnelse af Jystrup og indfaldsvejene 

 
Pas godt på hinanden derude - venlig hilsen din Landsbyforening! 

https://ringsted.dk/dagsorden/byraadet-14-04-2020
https://jystrup.dk/wp-content/uploads/2020/04/Cykelsti-Jystrup-Egemosevej.pdf

