
Projektbeskrivelse 

 

1. Projekttitel 

Ugerløse i bevægelse – Den Nye Historie 

 

2. Projektansvarlig 

Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse 

Projektforslag er udarbejdet af en arbejdsgruppe af borgere i Ugerløse og omegn bestående af: 

Repræsentanter fra Lokalforum, skole, idrætsforening og borgere i byen 

 

3. Projektets formål 

At gøre Ugerløse til en endnu mere attraktiv og levende landsby at bo i ved, at: 

 sætte Ugerløse på landkortet som landsbyen, med gode muligheder for bevægelse og leg  

 have et naturligt knudepunkt at mødes og knytte nye bånd 

 skabe større sammenhold i byen 

 

4. Baggrund for projektet, projektets relevans og målgruppe 

Ugerløse ligger centralt på Sjælland midt mellem Holbæk, Sorø og Ringsted og kun 1 time fra 

Københavns Rådhusplads. Ugerløse er en landsby, hvor lokalt engagement altid har haft en stor 

betydning. Frivillige udgravede Ugerløse Friluftsbad for ca. 75 år siden og frivillige byggede 

Idrætsforeningens klubhus i 80´erne. Tidligere havde Ugerløse mange lokale arbejdspladser på 

maskinfabrikken, tømreværkstedet og maskinhandleren. I dag er der ikke mange lokale 

arbejdspladser. Ugerløse er blevet en moderne landsby, hvor hovedparten af indbyggerne 

arbejder væk fra byen i løbet af dagen og hvor landsbyen er basen man bor i og bruger i fritiden.  

 

Vigtige omdrejningspunkterne i byen i dag er børnehaven, skolen, Brugsen, Idrætsforeningen og 

Friluftsbadet.  Skolen har været lukningstruet, men blev reddet i sidste øjeblik ved hjælp af et stort 

lokalt arbejde og engagement. Friluftsbadet er truet af lukning grundet kommunale prioriteringer. 

Truslen er at byen forfalder, hvis vi lader stå til. For at undgå forfald er det vigtigt, at bevare og 

udbygge de aktiver vi har i byen. Vi tror på at det er det vigtigt, at sikre gode muligheder for et 

godt og aktivt fritidsliv for børn, unge og voksne i alle aldre. Det gælder både foreningsliv og 

fritidsliv for ikke foreningsaktive. Vi vil med projektet vise, at vi vil Ugerløse!  

 

Legepladsen på skolen er en del af omdrejningspunktet for det frivillig liv, og den har altid været 

benyttet meget udenfor skoletid. Nu hvor legepladsen er nedslidt, og der under alle 

omstændigheder, skal gøres noget ved den, er idéen om at I at legepladsen skal blive et nyt byens 

rum i stedet for en traditionel legeplads opstået. Det bliver et rum der er alment tilgængelig, og 

kan bruges af alle i byen både voksne og børn. Pladsen, der ligger i byens knudepunkt ved skole, 



dagligvarebutik og idrætsforening, skal være hele byens plads til leg, bevægelse eller stedet hvor 

man bare mødes og hyggesnakker mens børnene leger. 

 

Projektet – Ugerløse i bevægelse – Den Nye Historie - vil være med til at sikre Ugerløses forsatte 

evne til at tiltrække nye familier og holde på dem der er, ved at gøre Ugerløse kendt for 

mulighederne for et godt fritidsliv i bevægelse. Ved at lave projektet i byens naturlige knudepunkt 

vil det også være stedet man mødes med dem man kender og knytter nye bånd til dem man ikke 

kender. 

 

Detaljeret beskrivelse af projektets aktiviteter – Projektets indhold  

 

Ugerløse i bevægelse – Den Nye Historie indeholder en plads til leg, bevægelse og hyggeligt 

samvær. Der skal skabes et rum, der opfordrer til fysisk aktivitet, beliggende ved idrætsforeningen, 

skolen og skolens SFO. Pladsen skal frit kunne benyttes af alle i byen og skal henvende sig til alle 

aldersgrupper i byen - om man er barn eller voksen. 

 

Nedenfor er vist oversigtskort. 

Oversigtskort 1  

 viser området med Brugs, skole, Friluftsbad, Idrætsforeningens klubhus, fodboldbaner, 

tennisbaner, Multibane, Petanque og mulig kommende multihal. 

 

Oversigtskort 2 

 viser området vi ønsker at udvikle med projektet.  

 Områderne 1, 2, 3 og 4 beskrives nærmere nedenfor. Vi har haft et firma til at lave nogle 

skitser, disse gengives nedenfor.  

 I samarbejde med byens løbeklub markeres løberuter i byen 

 Der indkøbes tre-fire 12 personers bordbænkesæt, der placeres mellem områderne 1, 2, 3 

og 4. Bordbænkesæt produceres lokalt. 

 



 

  

 

Skole og SFO 

Friluftsbad 

og SFO 

Brugs 

Projektområde 

Byens knudepunkt 



Oversigtskort 1

 
Oversigtskort 2 

 

Område 1 – ”tørrestativet” – resterne af nogle legeredskaber, der delvist er afmonteret da disse 

ikke var lovlige. Her kan faldunderlag genbruges og der kan opføres et Pyramidenet til de lidt 

større børn. 

 

Område 3 

Område 4 

Område 1 
Område 2 



 



Område 2 – Asfaltområde. Området tænkes anvendt af de største børn 

 



 



 

 



 
Område 1 og 2 set sammen 

  



 
 

Område 3 – Klatretårn og rutsjebane for de mindste 

Her findes allerede et klatretårn og rutsjebane for de mindre børn 

 

Område 4 – eksisterende bålsted og legehuse – område til ophold 

 

Budget 

 Pris kr. plus moms 

 Udgifter Finansiering 

Bordbænkesæt 20.000 kr  
Pyramidenet, ”streetbane” m.m. 275.000 kr  

Markering af løberute 5.000 kr  

Revision 5.000 kr  

Sponsorskilt 1.500 kr  
ialt 306.500 kr  

   

LAG  Tilsagn givet - 153.250 kr 
Anden privat finansiering – 
overskud fra Ugerløse Vinen 

 13.250 kr 

Anden finansiering f.eks. Lokale 
og anlægsfonden/AP Møllerfonden, 
Tuborgfonden andre kommunale 
puljer 

 140.000 kr 

ialt  306.500 kr 
 

 



Med projektet viser vi i Ugerløse, at vi vil vores by og ikke vil lade stå til og lade byen sygne hen. 

Hele byen bakker op om projektet. Ugerløse er i en situation hvor der arbejdes med flere 

projekter:  

1. bevaring af Ugerløse Friluftsbad 

2. realisering af planer om Multihuset Ugerløse 

3. drift af byens fritidscenter, der blev købt af Holbæk kommune i 2012  

Projekt Ugerløse i Bevægelse den nye historie, binder ovenstående projekter sammen og er første 

skridt på vejen til at vise at vi Ugerløse er gode til samarbejde for byens bedste.  

 

Projektet har allerede betydet at der er givet tilsagn på 2,9 mio kr fra nedrivningspuljen, der kan 

anvendes til nedrivning af kondemnable bygninger i forbindelse med byggeprojekter langs 

Hovedgaden.  

 

Projektet har også betydet at der er etableret et tættere samarbejde mellem bestyrelsen i 

friluftsbadet, Lokalforum og Multihallens bestyrelse om at etablere en multihal. 

 

Kort 

 
 


