REFERAT
MØDE I BYSAMARBEJDET HVALSØ
DEN 25. FEBRUAR 2019 FRA 17-20 I HVALSØ BIBLIOTEK

DELTAGERE I HVALSØ BIBLIOTEK: Lene Creutzberg, Peter Schultz Jørgensen, Ole D. Jensen, Rolf
Hegedys, Kirsten Albæk, Gert Fabrin, Merete Grunnet og Varny Hansen. Afbud & Ferie:
Frederik Dahl, Niels Sommer og Rene Jørgensen.
Dagsorden & Referat
 17.00. Billedkunstrådet på besøg - ved kunstner Olaf Manske Andersen: Dialog omkring
udsmykning af den nye viadukt.
Oluf Manske fra Billedkunstrådet fortalte om planerne for udsmykning af den nye viadukt
(under stationen). Det bliver et billede af ”skoven” taget af Ole Malling. Billedet fylder hele den
ene væg, og det beskyttes af robust glas, så der kan vaskes af/renses graffiti. Ca. 13 meter langt
og 2 meter i højden. Inspiration fra viadukten under Lejre Station. Det forventes færdigt i
august/september 2019. Det skal give en oplevelse af, at man er ude i skoven/naturen.

Der bliver taget godt imod projektet i bysamarbejdet, og et par ideer kommer til: Kan der ske
noget i billedet også? Noget drama/handling? Dyr og mennesker med? Bjørn nævner, at det
passer godt i forhold til områdefornyelsesprogrammet, der har fokus på at få naturen stærkere
ind i bymidten.
Bysamarbejdet og Kunst og Forskønnelsesgruppen lægger op til mere samarbejde med
Billedkunstrådet – fx også om nye projekter i Hvalsø. Der udveksles mailadresser, og begge
parter vil gerne samarbejde.
Billedkunstrådet vil orientere omkring projektet i viadukten, når det skrider frem.
 17.20. Status på igangværende projekter på tværs af arbejdsgrupper/initiativtagere:
Trafiksikker overgang på Åsvejen, Hvalpestien, viadukten, udvikling af søområdet,
projekter i kulturstrøget, hjemmeside, lys på fuglen, parkour, indkøb af telte mv.
Der gives status på projekterne. Rolf beder om tilbagemelding på tidligere forespørgsel
omkring navngivning af den nye viadukt - den bør have et navn/vejskilt. Bjørn undersøger i
vejafdelingen omkring muligheder og praksis.
 18.00. Projektoversigt for områdefornyelsen: Vi gennemgår kort på mødet – sender
opdateret regneark inden.
Arket gennemgås. Det tages til efterretning.
 18.05. Møde med SLA: Orientering fra indledende møde fredag den 22. februar 2019
om mulig samarbejdsaftale/økonomi jf. seneste møde.
SLA undersøger om de kan komme til Hvalsø den 12/3 om eftermiddagen. Det skal endeligt
bekræftes. Bjørn sender tidspunktet ud til alle i bysamarbejdet, når tidspunktet er konfirmeret.
Den 12/3 opdateres SLA (Sofie og Tobias) omkring Hvalsø, hele områdefornyelsen samt de
konkrete projekter, der er frigivet midler til, og som skal i gang nu: Søområdet, det grønne
gennembrud, genbrugssted, udendørs madskole, parkour mv. Derefter kan SLA komme i gang
med projekteringen, herunder estimering af tidsforbrug og mest effektive samarbejdsform,
hvordan der kan samarbejdes med materielgården omkring byggearbejderne mv.
 18.15. Status: ”Hvalsø-app”, der skal synliggøre byens liv, tilbud, udvikling, kultur, handel
mv. Drøftelse af ejerskab i fælles forening – på sigt.

Bjørn orienterer om møde den 29/1 med Søtorvet, deres rådgivere i Reteam, samt appvirksomheden Emplate. Frederik fra Bysamarbejdet deltog sammen med Bjørn. Parterne er
enige om at udvikle en prototype uden beregning. Frederik og Bjørn følger/bidrager til arbejdet
i forhold til at få et bredt udsnit af bymidteaktører/tilbud med til udvikling af prototypen, så
den vil fremstå som en app for hele bymidtens liv. Det er der opbakning til i bysamarbejdet,
selvom der også er usikkerhed om, hvorvidt prototypen vil virke.
 18.25. Status separatkloakeringen: Afklaring på trapperne – ultimo februar.
Det tages til efterretning.
 18.30. Bygningsfornyelse og byens hus: Status på mulige ejendomme til byens hus.
Der er enighed om, at behovet for ”byens hus” skal afdækkes nærmere på byens dag i år –
sammen med mulige interessenter i byen. Hvad er behovet reelt? Og hvem vil være med til at
bruge det og tage ansvar? Der tales om flere strategiske veje frem. (1) At udnytte de mange
steder i byen, hvor man allerede kan mødes – ”byen som forsamlingshus”. (2) At opføre en
mere midlertidig konstruktion – en pavilion, en dome eller lignende i tilknytning til en anden
bygning. Eller (3) – opføre et nyt byhus eller genbruge/renovere et eksisterende.
Afklaring af ny ansøgningsrunde vedr. bygningsfornyelsesmidler afventer afklaring af byens hus.
Der bliver tilfældigvis talt om de to markiser i Hovedgaden (gamle JK-El og Poul Tøjmand), som
man gerne ser fjernet via bygningsfornyelsesmidler.
 18.40. Lille pause/sandwich.
 18.50. Temadrøftelse: Byens Dag 2019. Hvornår? Hvilke aktiviteter og projekter er det
oplagt, at dagen kan bygges op omkring? Godt, hvis der både er plads til både
information om bysamarbejdet, projekterne, læring, udvikling, debat mv. – og konkrete
praktiske opgaver, man kan være med til. I har sikkert allerede masser ideer.
Søndag den 26. maj 2019 blev aftalt. Fra ca. 11-16. Byens dag har fokus på udvikling af ”byens
hus” og søområdet, hvor der gøres en masse praktiske ting, nye siddesteder,
naturopholdssteder mv. Vi skal være klar med et koncept, så vi kan begynde at invitere og
involvere interessenter allerede omkring 1. april.
Behandling af indkomne forslag:

 19.30. Forslag fra Gert Fabrin, Hvalsø Bylav: Vi foreslår, at Bysamarbejdet tager kontakt
til apoteket med forslag om, at der laves parkering bag ved apoteket i apotekets have.
Det er der rigelig plads til. Herved kan man lave en ensrettet vej rundt om apoteket til
og fra parkeringen. På denne måde styrkes trafiksikkerheden, både hvad angår
parkeringspladser og ud- og indkørsel til apoteket. Vi foreslår samtidig, at nogle af
bygningsfornyelsesmidlerne går til projektet for at motivere apoteket, f.eks. med en
50/50 ordning. Det må kunne komme ind under tilskud til etablering af fælles friarealer.
Hvis dette ikke kan lade sig gøre så en bevilling fra byfornyelsen. Apoteket ligger inden
for byfornyelsens område.
Der er opbakning til, at Gert taler med apoteket omkring deres konkrete planer, herunder evt.
støtte til nedrivning af garage mv. Gert melder tilbage på næste møde.
 19.45. Forslag fra Kunst & Forskønnelsesgruppen. Ansøgning vedr. Viadukten i Hvalsø:
Da det er vedtaget i Bysamarbejdet, at vi i Kunst- og Forskønnelsesgruppen skal fremvise
flere farveforslag til borgerne, ansøger vi hermed om kr. 4.000 kr. Vi har aftalt med Cafe
Noova, at vi lørdag den 9.3. kl. 11-13 kan låne en del af lokalet til at fremvise div.
farveforslag. Der vil blive serveret en kop kaffe med kage, kr. 69.00 til de interesserede,
vi håber selvfølgelig, at der kommer rigtig mange, så vi kan få afsluttet dette. Der
foreligger pt. 3 forslag: Søren Riberholdt/Kunst- og Forskønnelses gruppens forslag, som
vi i gruppen anbefaler. Farver fra Søtorvet, som foreligger i kopi fra Mangor og Nagel.
Peter Schultz Jørgensens forslag, som er en beskrivelse uden visuelt materiale. Gruppen
fremstiller et afstemningsskema, så de enkelte kan afkrydse det forslag, de foretrækker.
Vi Indrykker en artikel/invitation i Lejre Lokalavis i uge 9 eller 10. På gruppens vegne
Kirsten.
Der er opbakning til, at deltagere i arrangementet kan få en kop kaffe og et lille stykke kage.
Dog maksimalt inden for en budgetramme på 4.000 kr. Der er en debat om, hvorvidt man kan
betale forplejning til arrangementer omkring byens udvikling, og det kan man – men inden for
klare grænser. Det skal ikke være sådan, at man ikke kan få en kop kaffe eller et stykke kage,
når man engagerer sig i byens udvikling på frivillig basis.
 19.55. Forslag fra Rolf Hegedys: Hermed ansøger Hvalpesti-gruppen om kr. 500 til en
erkendtlighed til designeren af Hvalpesti-logoet: Josefine Nanna Elisabeth Høyrup,
Tingerupvej 28, 4340 Tølløse.
Det er der opbakning til.
 20.00. Tak for i dag.

