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Fællesskab Tølløse i partnerskab  

med Sparekassen Sjælland 
 

Fælleskab Tølløse og Sparekassen Sjælland har indgået en 3-årig partneraftale. Med aftalen støtter 

sparekassen erhvervelsen af ejendommen Tølløsevej 1, der skal drives som et lokalt ”forsamlingshus”. 

 

Den lokale sparekasse er det sidste pengeinstitut, der er tilbage i Tølløse, efter de store landsdæk-

kende pengeinstitutter har forladt byen. 

 

”Med partneraftalen vil sparekassen gerne vise lokalsamfundet, at vi bliver i Tølløse, og at vi gerne in-

volverer os i det lokale fællesskab, der nu skal udbygges med afsæt i byens nye ”forsamlingshus” på 

Tølløsevej 1. Det er flot, at det i løbet af relativ kort tid er lykkedes for lokale ildsjæle at få den fornødne 

økonomi på plads og erhverve den karakteristiske bygning på Tølløsevej, der nu skal rumme alskens 

forskellige lokale aktiviteter”, siger presse- og direktionsrådgiver Jan Løve, Sparekassen Sjælland. 

 

Partneraftalen indebærer blandt andet, at sparekassen har ydet Fællesskab Tølløse et favorabelt lån 

samt en donation på 200.000, ligesom Holbæk Kommune har ydet økonomisk støtte med 150.000 

kr.  Samtidig er det lykkedes for lokale ildsjæle i løbet af forbavsende kort tid at tegne folkeaktier for 

mere end 150.000 kr. Det betyder, at den karakteristiske runde bygning på Tølløsevej 1 nu kan tages i 

brug som hele Tølløses nye forsamlingssted. 

 

Mobiliserer positive kræfterMobiliserer positive kræfterMobiliserer positive kræfterMobiliserer positive kræfter    
Formanden for Fællesskab Tølløse Jens Algot siger: ”For Fællesskab Tølløse er det meget naturligt at 

indgå i et partnerskab med Sparekassen Sjælland. Vi har grundlæggende de samme værdier i forhold 

til lokalområdet. Det er i vores grundtanke formuleret, at vi skal mobilisere de kræfter, der positivt vil 

arbejde for byens udvikling og velbefindende. Disse kræfter skal forenes i en fælles indsats. På den 

måde bliver 1+1 = 3. Det er også vigtigt, at alle bakker op om lokale initiativer af enhver art og bruger 

de lokale erhvervsdrivende. Kun ved at bakke op, kan vi bevare tingene”. 

 

Vi glæder os meget til at se, hvad dette partnerskab kan udvikle sig til, og vi er utroligt glade, stolte og 

ydmyge over, at Sparekassen Sjælland har set Fællesskab Tølløse som en oplagt samarbejdspartner,” 

slutter Jens Algot. 

 

Siden 1885Siden 1885Siden 1885Siden 1885    
Lokalt er det Sparekassen Sjællands formål at medvirke aktivt til at gøre Tølløse til et bedre sted at 

leve, arbejde og drive virksomhed. Og sparekassen har haft kontor og været en aktiv del af lokalsam-

fundet i Tølløse siden 1885.   

 

”Ud over den økonomiske støtte vi har ydet til købet og etablering af et nyt medborgerhus, bakker spa-

rekassen til hver en tid op om lokale tiltag, der er til glæde og gavn for byen og dens borgere. Og alle i 



vores Tølløse-afdeling glæder sig til at gå aktivt ind i arbejdet med at gøre Tølløse tiltrækkende - også 

for nye tilflyttere,” siger filialdirektør Pernille Turka fra sparekassens lokale filial på torvet ved Super-

Brugsen. 

 

Fællesskab Tølløse og Sparekassen Sjælland glæder sig til samarbejdet og håber, at Tølløses borgere 

finder vej til de nye muligheder, der nu skabes for at styrke det nødvendige fælleskab og sammenhold 

i Tølløse – i både medgang og modgang. 

 
Jens Algot                              Jan Løve                                  Pernille Turka 
Fællesskab Tølløse               Sparekassen Sjælla nd           Sparekassen Sjælland 
 
Partneraftale vedhæftes til fri afbenyttelse 

 

For yderligere information: 

Fællesskab Tølløse, Jens Algot, mobil 22 66 72 73  

 

Sparekassen Sjælland Jan Løve, mobil 40 10 76 44 

 


