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DET SKER NU

No1 lukker ned – en tid
Renovering
Kulturhuset No1 bygges om hen over sommeren
Der vil være en jævn trafik af håndværkerbiler ved No1 i Tølløse hen over sommeren. For nu sker det.
Efter tre års forberedelser går ombygningen nu i gang.
Der er indgået aftale med Holmbergs Tømrerfirma ApS fra Slagelse på opgaven, som har været i udbud,
fordi en del af finansieringen er offentlige penge.
Arbejdet starter den 2. juli og ventes afsluttet senest midt i eptember.

Ny facade

Med ombygningen bliver det frem over en noget anderledes bygning at se på. Hele facaden renoveres. De
nuværende utidssvarende facadepartier fra 1966 erstattes med nye energivinduer med glas fra gulv til
loft. Huset bliver samtidig malet koksgråt. Målet er både at give huset et mere moderne udtryk, og så
selvfølgelig spare på varmeregningen. Der bliver lavet en ekstra udgangsdør ud mod Jernbanevej med
handicapadgang.
Nye toiletter
Indvendig bliver der bygget to toiletter i kælderen, etableret et handicaptoilet i stueplanet, og det store
forsamlingsrum bliver udvidet. Det nuværende køkken bliver udvidet med et ekstra grovkøkken, og så
bliver der lagt nye gulve i store dele af huset.
Endelig bliver der taget hånd om brandsikkerheden med etablering af de lovkrævede redningsåbninger og
branddøre.
Projektet er tegnet af den lokalt bosiddende arkitekt Nicolas Munkø.
Fondsmidler og egne penge
Det har taget 3 år at få samlet de nødvendige midler til ombygningen.
500.000 kroner kommer fra LAG Midt Nordvestsjælland, som formidler penge fra EU til udviklings af
landdistrikterne. https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_da

143.000 kroner kommer fra Lokale og Anlægsfonden, som har øremærket
sine penge til de indvendige arbejder.

Og 300.000 kroner er byfornyelsesmidler fra Holbæk Kommune og staten. De penge er øremærkede til
facaderenoveringen.

Fra LIONS fik vi i efteråret 2017 en donation på kr. 25.000. Den indgår i projektet,
da vi har valgt at øremærke den til handicaptoilet.

Vi har modtaget en donation på kr. 75.000 til projektet fra en endnu anonym giver.
Det der herefter mangler, er penge som Fællesskab Tølløse selv har i likvide midler.
Vi håber, at projektet kommer til at forløbe som planlagt og uden ubehagelige overraskelser, så vi i
september kan byde velkommen i det ny No1

Men inden da…
Intet kommer af sig selv. Heller ikke renoveringen af No1.
Nogle opgaver er ikke indeholdt i aftalen med
entreprenøren. Vi skal f.eks. selv male facaden
udvendigt og så bliver der en del arbejde med
ud- og indflytningen.
Har du skjulte talenter du vil lufte og bidrage
med, eller kunne du tænke dig at være med i et
arbejdsfællesskab med andre, så kontakt Jesper
Henriksen, telefon 40 52 01 48, mail jesper@amujuul.dk, eller måske løber du bare ind i ham på Skt. Hans
Pladsen til Skt. Hans Festen.

TAK FOR SIDST

Forfatterbesøg
Den 12. april 2018 besøger forfatteren Kim Blæsbjerg (f. 1974) No1
Kim Blæsbjerg (f. 1974) er uddannet fra Forfatterskolen og brød igennem
med romanen Rådhusklatreren i 2007. Han har desuden udgivet romanerne
Pyramiden (2010) og Niels Bohrs kærlighed (2003) samt kortprosasamlingen
Fælder (2002).
Blæsbjerg er vokset op i Lemvig og bor nu på Vesterbro med sin kone og to
børn. Desertørerne er en 1500 sider lang roman, som bliver udgivet i tre
bind. Krig, økonomi, kærlighed, familiedramaer og et helt årtis historie.
Kim fortalte om hvordan han strukturerer så stort et stof. Om hvordan
ideen er opstået. Og hvordan Kims egen opvækst i en selvundertrykkende
vestjysk familie spiller sammen med fiktionen og ideerne.

Foredrag: DET GODE LIV med antiinflammatorisk levevis
Læge og forfatter Jerk W. Langer

11. april var der helt udsolgt i No1, da T-FYS, Center
for Fysioterapi og Sundhed havde inviteret Jerk W.
Langer til at fortælle om den seneste forskning
indenfor antiinflammatorisk kost, bevægelse, motion
og levevis.
Der var helt udsolgt og de ca. 115 tilhører fik en
levende og underholdende aften.

Koncert: Rasmus Nelausen
Mere end 50 gæster var mødt op til intimkoncert med
det unge lokale stjernefrø Ramus Nelausen, da han
fredag d. 20. april gav koncert i No1.
Hør bid fra koncerten her.
I halvanden time underholdt Rasmus publikum med
sine fine melodiøse sange, der blev bundet sammen af
en underholdende fortælling om hans karriere som
selvgjort musiker. Rasmus har kun skrevet egne sange
i 2 år. Alligevel spillede den 23-årige gut fra St.
Merløse med et imponerende bagkatalog. Flere af
aftenens numre var helt nye. Rasmus efterlyste med
et glimt i øjet gode ideer fra publikum til, hvad
sangene skulle hedde.
Rasmus Nelausen kan sit kram. Han er en rigtig dygtig
sanger, som det ene øjeblik synger dybt som Leonard Cohen og det næste rammer de helt høje toner. Og
så er han superferm på en guitar
Dem der ikke hørte Rasmus Nelausen i No1, har chancen igen, når han spiller på Tølløse Festivalen til
august.

Ren By
REN BY blev til virkelighed i Tølløse d. 22. april.
Aldrig er der blevet samlet så meget affald ind i
Tølløse by, som der blev i denne weekend. Skoler og
borgere har taget godt imod tilbuddet om at deltage i
Danmarks Naturfredningsforenings nationale affaldsindsamling.
Allerede om torsdagen startede 450 elever fra 0-8
klasse på Sejergaardsskolen, med at samle affald ind i
store dele af midtbyen.
Søndag forsatte indsamling i resten af byen, 50
Tølløse borgere mødte op kl. 09.00 ved No1. Det store
fremmødte gjorde det muligt at får samlet affald i
hele Tølløse by. 80 sække fyldte to trailer til randen, heraf 6 meget fyldte sække som en familie samlede
ind ved arealer omkring motorvejeskrydset nord for Skimmende. Som de sagde: “Det er her bilister får det
første indtryk af Tølløse”. Det store fremmødte gjorde det muligt at når nogle opgaver, som vi normalt
ikke har nået på de tidligere indsamlingsdage. Alle byskilte blev vasket rene for alger mv, og
gangtunnellen blev fejet, så den nu er mere indbydende at gå igennem.
Dagen efter samlede elever på Kildedamsskolen i Tølløse affald på arealerne omkring skolen og
idrætsanlægget. Hermed er byen rengjort for affald langs veje og offentlige arealer.
Tølløse Lokalforum, der stod for arrangementet, er taknemlig for den store opbakning. Flemming Sommer
sender en særlig tak til eleverne på Sejergårdsskolen og Kildedamsskolen for jeres indsat. Også en stor tak

til de 50 personer der mødte frem i søndag, fra den yngste på 4 måneder, der sammen med sin mor fik sig
en god gåtur rundt i Tølløse by, til de mange nye ansigter og de trofaste i byen, som kommer år efter år.
Endelig en stor tak til SuperBrugsen for støtte til dette arrangement

Koncert: Finn Irs Trio
Fredag d. 4. maj var Finn Irs er tilbage I No1
sammen med sin nye trio.
Ca. 60 forventningsfulde publikummer var
mødt op til en hyggelig fredag aften og fik
fuld valuta for pengene.
Siden udgivelsen af sin EP ”Usvigeligt
Lykkelig – med Dylan og dig” i oktober sidste
år har Finn Irs i flere omgange været blandt
de mest spillede på DR’s P5. Med sange som
’Tabte Horisonter’, ’Som Den du Er’ og ’Afdansningsbal’ har han markeret sig som et nyt og spændende
navn på den danske musikscene.
Lige nu handler det om Finns egne ligefremme, fængende og fine sange. Der er ro på bagsmækken og tid
til refleksion. Finn har noget på hjerte. Han har nogle historier i bagagen, som handler om det liv, vi alle
sammen lever på godt og ondt og det var det man fik med hjem.
Tak for en god aften.

”Køb din egen stol!”
Sådan lød opfordringen i et Facebook opslag i begyndelsen af
juni måned.
Baggrunden er, at de røde stole efterhånden er ret dårlige i
sæderne. Skumgummiet under betrækket smuldrer og samler
sig i klumper, så det nærmest er et månelandskab man sætter
sig på.
Cafeen tog initiativ til at lave en indsamling til køb af
materialer til ombetrækning af stolene.
Tanken var, at alle (private eller firmaer) kunne købe sin egen
stol og få sat navn på dem.
Det gik lynhurtigt. På under 24 timer var der udsolgt. Tusind
tak for den fantastiske velvilje.
Indretningsgruppen har nu indkøbt materialerne, og stolene ombetrækkes mens der bygges om i No1 i juli
og august.
Tak til cafeen for initiativet til indsamlingen, som kommer hele Fællesskabet og alle brugerne af No1 til
glæde.

Torsdagscafe i No1
Kom og æd og drik os ud af huset
Grill torsdag d. 21. juni 2018. Husk tilmelding

Følg os på facebook
Se mere om fællesskab Tølløse
Fællesskab Tølløse er et spontant opstået projekt, som har en vision om at arbejde for et positivt fællesskab, arbejde for at Tølløses
borgere tager et medejerskab for byen og arbejde for at Tølløse bliver en god by at leve i. Målet skal nås ved at mobilisere de
positive kræfter i byen og forene dem i en fælles indsats. Du kan kontakte Fællesskab Tølløse på telefon 28 72 62 62 (Lone Algot), 22
66 72 73 (Jens Algot) eller mail kontakt@faellesskabtølløse.dk
Ansvarshavende redaktør for nyhedsbrevet: Jens Algot, formand for Fællesskab Tølløse

