
Kære Gjerlev,  
 
Hermed følger en opdatering for områdefornyelsen i din by. Det har været en speciel tid med COVID 19, 
hvilket har betydet, at vi ikke har kunne håndtere områdefornyelsen som normalt, med jævnlige fysiske 
møder. Samtidig har det betydet at anlægsprojekter er blevet forsinket grundet de forhøjede priser på 
både materialer og udførsel af anlægsprojekter. Vi håber, at vi med en udskydelse af anlægsprojektet ved 
aktivitetshuset udgår at bruge for mange af pengene på anlæg og materialer. Vi vil jo gerne have så meget 
som muligt for pengene.  
 
Jeg fik muligheden for at møde fysisk op ude i Gjerlev d. 12 september, hvor jeg gav en status på 
projekterne i områdefornyelsen. Det var dog ikke alle der var tilstede, så jeg vil med det her nyhedsbrev 
give en status der rækker længere ud til Jer borgere.  
 
Til sidst i mailen er der et link til et spørgeskema, det er en midtvejs evaluering af selve områdefornyelsen. 
Det ville være dejligt, hvis I vil give jer tid til at besvare spørgsmålene. Tak   
 
 
Gjerlev-Enslev Sparekasse fond støtter områdefornyelsen med 500.000 kr.  
En stor tak skal lyde til Gjerlev-Enslev Sparekasse fond, som har givet 500.000 kr. i støtte til at udvikle 
udeområderne ved aktivitetshuset. Det betyder, at der nu er samlet 2,4 mio. til at gennemføre projektet. 
Med den ekstra støtte er det blevet besluttet, at der af de 2,4 mio. vil blive sat nogle penge af til en 
udvidelse af den eksisterende legeplads. Her vil der være fokus på at tilføje legeredskaber, der henvender 
sig til småbørn.  
 
Udeområderne ved aktivitetshuset  
Ønskerne til området har blandt andet været bevægelsesfaciliteter til unge, som skate og parkour, 
udendørs opholdsmøbler og mere natur/skov. I februar afholdte vi et møde i arbejdsgruppen, hvor Gustin 
Landskab – der er arkitekter på projektet – deltog for at høre mere om ønskerne for området. Det var et 
rigtig godt møde, hvor der kom en masse input og vi fik drøftet materiale, udtryk, målgrupper, mv. Vi kom 
frem til den konklusion, at der ønskes kvalitet frem for kvantitet. Det skal være materialer og anlæg med en 
lang levetid. Projektet er udformet med 5 områder; Parken, Bakkelandskabet, Samlingsstedet, Folkeskoven 
og Vildnisset. Se vedhæftede katalog af skitseprojekterne med inspirations billeder. Gustin Landskab har 
lagt sidste hånd på den endelige projektering og samlede helhedsplan. Se vedhæftede oversigtskort. Udbud 
blev sendt ud i går, så nu har entreprenører mulighed for byde ind på anlægsprojektet inden medio januar. 
Projektet forventes anlagt i foråret.  
 
Den nye folkeskov 
Nu sker der snart noget !  Hvis frosten tillader det, sættes træerne i jorden til januar. Træerne fra 
Growing Trees Network Foundation er donationer fra TV2 indsamlingen 'Danmark planter træer' der blev 
sendt i 2019. Derfor vil vi i forbindelse med plantningen af de første træer afholde et arrangement, hvor vi 
vil sætte fokus på skovrejsning og vise Gjerlevs projekt frem som det gode eksempel. Nærmere information 
følger.  
 
I den nye folkeskov, vil der udover de slyngende stier og lysningerne med opholdsmøbel, blive etableret en 
naturlig sø mellem skoven og Tønagervej.   
 
Faciliteter ved overfladesøen  
Den nye bålhytte/shelter og toiletbygning ved overfladesøen har været færdig længe nu, dog har der været 
lidt problemer med toilettet, som nu er løst og fungere. Vi har skiftet bålringen i bålhytten, da den anden 



var for lille og derfor gik i stykker. Der er endelig kommet bord/bænkesæt op dernede og der er indkøbt 
bålredskaber, udendørs spil og krible-krable udstyr, som alt sammen vil blive samlet i en stor trækasse, der 
kommer til at stå fast nede i bålhytten. Kassen sættes ned i bålhytten i det nye år. Det kan benyttes frit af 
alle – men husk at passe på tingene, gør dem rene og ryd det pænt på plads igen. Toilettet ved bålhytten er 
blevet lukket og aflåst for i år, således det ikke går i stykker i frostvejret. Det åbnes igen når frosten er væk. 
Har man spørgsmål omkring brugen af området, kan man kontakte mig eller Gjerlev Lokalråd.  
 
Vestergade 7  
Nu står den grønne oase ved Vestergade 7 færdig. Der mangler blot at fortovet bliver repareret, hvilket er 
bestilt. Vestergade 7 vil være et grønt friareal, hvor der er plads til tilfældige møder og snakke, eller til det 
lille hvil. Stedet er et godt eksempel på byforskønnelse, hvor vi får muligheden for at nedrive en 
skæmmende bygning og indrette et fælles fri areal til byens benyttelse.  
 
Vejprojekter  
Tællingerne viste, at der er en smule høj hastighed på Østermarksvej, det blev derfor besluttet at etablere 
en hævet flade ved byskiltet. Der er desuden opsat lysmaster ved den hævede flade.  
Fortovet på Ærteholmsvej står færdig og her vil jeg gerne takke de frivillige, der hjalp til med at flytte en 
masse jord i forbindelse med etableringen. Det betød at vi sparede penge på entreprisen og derfor har 
mulighed for at etablere flere sammenhængende stier i forbindelse med det store projekt ved 
aktivitetshuset, samt reparerer på nogle af de eksisterende.  
 
Cykelsti 
Som en ekstra bonus info er der i Byrådets budgetaftale 2022-2025 vedtaget, at der skal afsættes 3,9 mio. 
kr. årligt i 2022 og 2023. Af disse midler afsættes i alt 5,5 mio. kr. til etablering af en cykelsti mellem Gjerlev 
og Øster Tørslev. Det er da fantastisk! Den cykelsti var et stort ønske da der skulle udpeges projekter i 
områdefornyelsen.  
 
Har du spørgsmål til noget af det overstående, er du velkommen til at kontakte mig. 
 
 
Midtvejs evaluering 
Vi skal lave en evaluering på områdefornyelsen og på de projekter, der er anlagt på nuværende tidspunkt. 
Vi bruger evalueringen til at drage erfaringer, som kan bidrage til fremtidige projekter. Besvarelsen tager 
ca. 4-5 min.  
 
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=2ZN88KLXUJCP  
 
 
 
God dag til jer alle og glædelig jul.  
 
 
Venlig hilsen  
 
Simone Lundtoft Jørgensen 
Arkitekt MAA 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=2ZN88KLXUJCP

