
MØDESTED FOR ALLE PÅ TUSE NÆS 

AKTIE I NATURRUMMET 

 
Hvad støtter du? Hvad er Naturrummet? 

Aktie i Naturrummet betyder, at du støtter skabelsen af et spændende mødested på Tuse Næs til 

formidling, undervisning, møder og meget andet. Det vil blive Tuse Næs’ ude-møde-sted under tag 

og med køkken og handicaptoilet. Bålplads i nærheden. Det er vigtigt at alle på Tuse Næs og 

gæster kan benytte stedet både børn, voksne og mennesker med bevægelseshandicap. Vi vil 

arbejde med et booking-system, så det bliver nemt at booke Naturrummet for alle. Naturrummet 

vil blive opført i området sydøst bag Tuse Næs Hallerne, som vi har benyttelsesaftale til i de 

kommende 10 år af Holbæk Kommune fra 1. januar 2022.  

Naturrummet er tegnet af EDVARS arkitekter i Holbæk. Bygges i bæredygtige materialer på 

omkring 50 kvadratmeter med overdækket terrasser/skydedøre til begge sider, så rummet kan 

bruges på mange måder. Væsentligt er også at rummet indeholder et handicaptoilet, så alle kan 

anvende stedet.  

 



Naturrummet - en del af Stiernes Sti 

Omkring Udby og Naturrummet vil vi skabe forskellige stiforløb. Det første stiforløb skabes i Udby 
Naturskov, hvor Naturrummet etableres, med naturredskaber til bevægelse og motion. I 
naturområdet er også en sø og både på dette område og i søen vil vi arbejde med at øge biodiversitet.  
Udby Naturskov med Naturrum vil blive et nyt samlings-, formidlings- og værested i naturen for alle.  
 
Turlandet Tuse Næs 
 
Hvem er vi: Det er foreningen Turlandet Tuse Næs der står bag ideen og udførelsen, og udover at 
udbyde aktier i Naturrummet har vi søgt flere fonde til projektet som samlet hedder Stiernes Sti. 
Projektet er en del af Lokal Forums udviklingsplan for Tuse Næs og sker i samspil med mange her på 
Tuse Næs. 
 
Aktien refunderes ikke og giver ikke ejerskab til Naturrummet. 
 
Vi er meget taknemlige for støtte, som kan indbetales til Turlandet Tuse Næs MOBIL PAY 746464 
Turlandet udsteder aktien til Naturrummet til dig eller din virksomhed - som viser støtten til 
Naturrummet Tuse Næs - og du må meget gerne opsætte den i din virksomhed eller privat. Vi sørger 
selvfølgelig for, at alle der har støttet får deres navn på gavlen i Naturrummet, når det er opført. 
Aktierne fås til 250, 500, 1000 og 5000 kr. eller højere beløb efter eget valg. 
 
Mange varme hilsener 
f. bestyrelsen i Turlandet Tuse Næs 
Alice Faber/formand & Anni Svendsen/kasserer 
November 2021 

 
Mail: alicegfaber@gmail.com  tlf.: 2874 1636 eller bavnen4@holtmail.com  
 

 

Turlandet Tuse Næs: www.turinaturen.dk 
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