Nyhedsbrev
www.jyderupsfremtid.dk
Januar 2016
Frosten hjalp på arbejdet med Naturaksen

Hvad skete der i 2015?

Vi har støttet den 1. etape af Naturaksen, hvor
underskoven i Drivsåtskoven er blevet udtyndet.
Projektet har i januar kunne fortsætte langs
Skarridsø, da frosten i jorden har gjort det muligt
at køre med de store maskiner uden at ødelægge
stier m.v. Resultatet ses tydeligt på de store
bunker af træ, som nu er synlige fra Slagelsevej.

2015 har været et år, hvor støtten fra
medlemmerne i Jyderups Fremtid har medvirket
til, at vi har kunnet yde støtte til en lang række
projekter i Jyderup:

Jyderups Jul blev en stor succes
Jyderups Fremtid valgte i efteråret 2015, at der
skulle laves en specialøl til Jyderup. Julen syntes
at være det rette tidspunkt at lancere
specialøllen, som fik navnet ”Jyderups Jul”. Salget
af Jyderups Jul gik over al forventning og tilførte
Jyderups Fremtid 8000 kr. Bestyrelsen forventer
at gentage succesen til jul igen.












Affaldsindsamling
Naturaksen langs Skarridsø
Blomsterkummer
Skitseforslag til naturaksen
Renovering af bibliotekspladsen
Etablering af skaterbane
Udsmykning af silo på varmeværket
Julebelysning
Etablering af Cafe Habibi
Etablering af Jyderup Fonden

Det er vigtigt, at medlemmerne fortsat støtter op
om foreningen, så vi også i 2016 kan støtte nye
spændende initiativer fra borgerne.
Hundeskov i Jyderup

Dit medlemskab gør en forskel
Vi er nu gået ind i 2016, og du vil derfor modtage
opkrævning for dit medlemskab. Det koster i
lighed med sidste år 100 kr., og pengene går til at
støtte de projekter, som borgere og foreninger
finder på. Opkrævningen udsendes på mail med
indbetalingsnummer som på et girokort. Har du
ikke en mail, modtager du opkrævningen i din
postkasse.

Skal Jyderup have en hundeskov? Det har været
diskuteret livligt i medierne og på de sociale
medier, siden bestyrelsen i Jyderups Fremtid
offentliggjorde et projektforslag. Det er især
beboerne på Dyremosevej, som meget naturligt
har haft holdninger til placeringen af
hundeskoven. Derfor indbydes der nu til
borgermøde om hundeskoven den 28. februar.
Arrangementet annonceres i februar.
Arbejdet med Jyderup Fonden
Der arbejdes fortsat med projektet om fremtiden
for campingpladsen og Skarridsøhjemmet samt
dannelsen af Jyderup Fonden. Nærmere
information følger i foråret 2016. Læs om
projektet på jyderupsfremtid.dk

