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Som input til Ringsted Kommunes nye målrettede (og mindre
ambitiøse) landdistriktspolitik fik Landsbyforeningen ansvar
for at indkredse de tre fokusområder som er de vigtigste for
Jystrup i relation til en kommunal landdistriktspolitik. Et spørgsmål som blev sendt ud til drøftelse i foreningslivet og som efterfølgende blev redigeret sammen til trefokusområder og fremlagt på et møde i Mejeriet den 21. marts på et møde med en
håndfuld embedsmænd og to håndfulde repræsentanter for
foreningslivet i Jystrup. De fire fokusområder blev: 1. Multihus.
2. Et godt og sikkert børneliv (bedre trafikkultur) 3. Tættere på
Naturen (flere stier og indlemmelse i nationalpark)
Energilandsbyprojektet blev officielt afsluttet med et arrangement på Brugsens parkeringsplads med en alternativ et kæmpe opbud af spændende specialcykler samt et par elbiler, der
blev testet af de fremmødte. Efterfølgende var der i Mejeriet
en række spændende oplæg om delebiler, trafiksikkerhed og
kabinecykler.

2013 blev året hvor badebroen blev bygget. Efter flere års
bureaukratiske tovtrækkerier mellem primært landsbyforeningen og Skjoldenæsholm Skovbrug kom samarbejdsaftalen på
plads og i pinsen blev badebroen så endelig bygget. Mange
både unge og ældre deltog med alt fra madlavning, til strandrensning, bortkørsel og konstruktion. Tak til Brugsen, Friluftsrådet og Søholmskolen for finansieringen af projektet.

Mistanken om at algerne får stadig bedre vækstbetingelser i
Hvidsø fik Landsbyforeningen til at rette henvendelse til kommunen, med et ønske om at Teknisk Forvaltning vil undersøge
en teori om at forureningen skyldes kloakoverløb, der pga. af
opstuvet materiale nedstrøms mod Valsølille Sø tvinger spildevandet ind i Hvidsø! Et tilsynsnotat fra Teknisk Forvaltning
bragte ikke mere lys over sagen. Landsbyforeningen holder
fortsat et vågent øje med Hvidsøs tilstand og de mulige forureningskilder.

Blomstrende landsby afblomstrede. Landsbyforum anbefalede med afsæt i tilbagemeldinger fra de to deltagende
landsbyer (Ørslev og Jystrup) at Ringsted kommune melder sig ud af Blomstrende Landsby programmet og dermed
årligt sparer 22.000 kr. For Jystrups vedkommende har udviklingsprogrammet ikke haft den fornødne fokus i Landsbyforeningen, der havde den lokale projektledelse. Dog
har deltagelsen afstedkommet et produktivt visionsmøde i
Stalden i 2012 og igangsættelse af arbejdet med at lave et
hæfte om Jystrup.
Selvom vores lokalsamfund i modsætning til så mange andre lokalsamfund i landdistrikterne ikke befinder sig i en
egentlig krise, så har udviklingen de seneste år alligevel
vist nødvendigheden af vi gør en ekstra indsats for at styrke
bosætningen, brugsen og børneinstitutionerne. Landsbyforeningen har derfor med støtte fra Ringsted kommunes
udviklingsmidler fået udarbejdet et hæfte på 16 sider, der
trykkes i 3000 eksemplarer i februar 2014. Formålet med
hæftet er dels at tiltrække nye mennesker til Jystrup og omegn, men skal også fungere som velkomst til dem der lige
er flyttet hertil.

Fra det første stimøde i Gaudi Galleriet i 2009

2013 blev også det år hvor Landsbyforeningen endelig fik
afleveret lokalsamfundets bud på hvilke stiforbindelser der
bør etableres for at binde området bedre sammen, skabe
sikre skoleveje og flere naturoplevelser. Landsbyforeningen
har gennem de sidste 4-5 år sat fokus på de manglende
forbindelser ved flere lejligheder. Gennem en række borgerinddragelsesmøder blev der identificeret 9 manglende
stiforbindelser, som i det høringssvar som blev indsendt til
Ringsted Kommune blev kogt ned til følgende projekter: 1)
Trampesti rundt om Valsølille Sø med informationstavler,
rastepladser og fugletårn(e) 2) Skolesti mellem Egemose
og Jystrup eventuelt anlagt som grussti. 3) Sti fra Avsbjergvej til Hvidsø
Valgmødet den 5. november i Mejeriet trak fulde huse. Alle
af byrådets otte partier sendte repræsentanter til valgmødet. Initiativet til valgmødet og den overordnede koordinering udsprang fra Landsbyforum, mens Landsbyforeningen
stod for at arrangere og gennemføre valgmødet i Mejeriet
omkring følgende temaer: Det gode børne- og ungdomsliv,
et godt ældreliv og ældreomsorg, miljø og bæredygtig energi, naturbevarelse og biodiversitet, sikre skoleveje, kollektiv
trafik, stier og adgang til skov og søer.

Landsbyforeningens bestyrelse har diskuteret kommunens idé
om en landsbypedelordning, hvor pedellerne er ansat i seniorjob-stillinger, og vi er umiddelbart positivt stemt. Der er naturligvis nogle ting, der skal undersøges først, fx om der er generel opbakning til ideen i Jystrup, og om der er et sted i byen,
pedellerne kan bruge som værksted og frokoststue. Landsbyforeningen indgav høringssvar hvor der blev peget på en række
konkrete opgaver som med fordel kunne varetages af en landsbypedel
Projektet med et nyt multifunktionelt landsbyhus eller blot
multihuset har stort set været i dvale i 2013 hvad angår det
ønskede areal omkring Aktivitetshuset al den stund at projektet
venter på at den pågældende kommunale ejendom fraflyttes.
Imidlertid påkaldte det tidligere bilmuseum på Høedvej sig interesse, men viste sig ikke at være designet til at kunne rumme
de ønskede aktiviteter.
Landsbyforum afholdte i Jystrup et møde den 7. januar 2014
med deltagelse af repræsentanter fra alle de ti lokalråd i kommunen et møde om iværksættelsen af en helhedsplan for
Ringsted kommunes landdistrikter. Udmeldingen fra dette
møde er at den million kr. der på kommunalbudgettet (4 millioner over fire år) er sat af til udvikling i landdistrikterne i 2014
skal anvendes på at få skabt en helhedsplan, der kan være med
til at fremtidssikre lokalsamfundene som attraktive og levende.
Internt i Landsbyforeningen har der i stigende grad været fokus på nødvendigheden af få borgerne i Jystrup til at melde sig
ind i foreningen. Det er gratis at melde sig ind og efter nytåret
er medlemmerne begyndt at strømme til. Herudover er landsbyforeningen også opmærksom på at nye kræfter er nødvendige i bestyrelsesarbejdet og landsbyforeningens nuværende
bestyrelse håber at den medlemsoffensiv der er i gang og bliver
boostet af husstandsomdelingen af Jystrup hæftet vil skabe en
bred medlemsbasis og med det et bedre kommunikationsnetværk og synlighed omkring og interesse for Landsbyforeningens vigtige rolle som projektudviklere, dialogskaber og forbindelsesled til kommunen.
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