
 

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

 
 
DELTAGERE I HVALSØ BIBLIOTEK: Lene Creutzberg, Peter Schultz Jørgensen, Ole D. Jensen, 
Kirsten Albæk, Rolf Hegedys, Gert Fabrin, Frederik Dahl, Grethe Skafte og Varny F. Hansen. Fra 
administrationen: Kari Haugan Engberg & Bjørn Henrichsen. Afbud & Ferie: Niels Sommer, 
Rene Jørgensen og Merete Grunnet. 



Dagsorden & Referat 
 

• 17.00. SLA på besøg: Dialog omkring deres bistand til de konkrete besluttede projekter 
samt udvikling af Hovedgaden mv. SLA præsenterer kort oplæg.  

 
Tobias Theil fra SLA præsenterede sig selv, tegnestuen samt udgangspunktet for de konkrete 
projekter, der skal i gang, herunder områdefornyelsesprogrammet, plan for arbejdet med 
Kulturstrøget mv. De vil begynde med at projektere to projekter: Udvikling af søområdet samt 
det grønne gennembrud. 
 
I forhold til udvikling af søområdet blev der talt om, at projektet både skal sikre nye rekreative, 
frodige opholdssteder omkring søen samt det frie udsyn til søen. Altså en løsning med både og. 
 
Alle var enige om, at de konkrete udviklingsprojekter skal myndighedsbehandles, sådan at 
ændringer kommer ud i bred høring i byen. 
 
Der var også enighed om, at løsningerne skal medtænke tilgængelighed for alle. Der kan i den 
forbindelse tages kontakt til Erik Bahn fra Handicaprådet.  
 

• 18.00. Status på igangværende projekter på tværs af arbejdsgrupper/initiativtagere samt 
gennemgang af projektoversigten i regneark. 

 
Kirsten Albæk - Kunst & Forskønnelsesgruppen: De arbejder videre med det gule farveforslag, 
der var flertal for på afstemningen i byen. Der arbejdes med flere nuancer, dæmpning af den 
gule farve, røde nuancer til kanter som kontrastfarver til det gule. Projektet kan gå i gang, når 
vejret bliver bedre. Først afklares i samarbejde med trafikafdelingen og Bjørn, hvordan vi 
håndterer afspærring, opsyn mv.  
 
Ole D. Jensen - Stationsgruppen: Projekt ”Lys på Fuglen” kommer snart i gang, ventetiden 
skyldes afklaring af tilkobling til el. Ole kontakter Charlott i forhold til ”skiltetræet”: Hvad er 
status? Skal det udvikles mere?  
 
Peter Schultz Jørgensen: Skovplantegruppen holder plantedag snart, så skovhaven kan blive til 
mere. Der er modtaget henvendelse fra GRO om kunstudstilling i søområdet i august eller 
september. Elever fra GRO vil i samarbejde med kunstnere udvikle værker i et 14-dages forløb. 
De vender tilbage, når projektet er mere konkret. 
 
 
 



Lene Creutzberg - Hovedgadegruppen: De glæder sig til at komme i gang med Hovedgaden. De 
vil gerne i gang med at omdanne blomsterkasserne hurtigst muligt. Bjørn nævner, at vi skal i 
gang med Hovedgadeprojektet, og at ikke skal lave alt for meget om nu, som skal laves om igen 
i nær fremtid. Så vi ikke mister en masse penge. Blomsterkasserne på Kropladsen foran 
Spisehuset op, når jorden er leveret – er på vej. Lene glæder sig til at se blomsterkasserne og 
vurdere kvaliteten i forhold til evt. at købe flere. 
  
Rolf Hegedys – Historie/Fortælle/Hvalpestigruppen: Hvalpestien udvikles stille og roligt. 
 
Gert Fabrin: Det fine kastanjetræ i søområdet - som ”det fælles bedste” plantede i forbindelse 
med deres event i byen – det er knækket. Skovhaven/frodighed og samspil bør 
plante/planlægge et nyt kastanjetræ, så den fine fortælling bevares. Gert nævner, at han, som 
aftalt på sidste møde, har været i kontakt med det gamle apotek vedr. muligt projekt omkring 
parkeringspladser/tilgængelighed, som kunne være relevant i forhold til 
bygningsfornyelsesmidlerne. Det viste sig ikke at være aktuelt for apoteket.   
 
Grete Skafte – suppleant for Merete Grunnet (PHI): De afvender svar fra de fonde, de har søgt. 
Bjørn orienterer om, at sagen omkring træningspavillionerne er på vej igennem det politiske 
system.       
 

• 18.20. ”Hvalsø-app”: Der skal synliggøre byens liv, tilbud, udvikling, kultur, handel mv. 
Frederik og Bjørn giver status på arbejdet med app’en. Alle er velkomne til intromøde 
26/3 fra 8:30-9:45 i Brugsen. 

 
Frederik Dahl fortalte om arbejdet med app’en, som har navnet Hvalsø Plus. Der blev talt om 
navnet Hvalsø Plus og Vores Hvalsø, fordele og ulemper ved begge navne. Frederik har været 
rundt til 30-50 butikker/foreninger mv., og der afholdes intromøde for alle interesserede 26/3 i 
Brugsen. Prototypen af app’en vil være klar i første testversion i midten af april, hvor det vil 
være lettere at forholde sig til initiativet og mulighederne fremadrettet. 
 

• 18.30. Lille pause/sandwich. 
 

• 18.40. Status separatkloakeringen: Afklaring tæt på – forberedelse på mulige næste 
skridt.  

 
Bjørn orienterer om, at det langt om længe ser ud til, at der efter Fors vurdering, ikke er 
mulighed for overfladeløsninger i den centrale bymidte, herunder Hovedgaden, Kulturstrøget 
mv. Der anbefaler Bjørn, at vi går i gang med at udviklingsprocessen for Hovedgaden hurtigst 



muligt med udgangspunkt i de projektmidler, der er afsat til formålet i 
områdefornyelsen/byfornyelsesprogrammet. 

Det er der opbakning til, og Bysamarbejdet anbefaler, at de 75.000 kr. der tidligere er afsat og 
frigivet til et udviklingsforløb med Fors, aktiveres til formålet. Det aftales, at Bjørn i forbindelse 
med næste møde i Bysamarbejdet i april fremlægger konkret plan til drøftelse vedr. udvikling af 
Hovedgaden sammen byen, administrationen, politikere, relevante rådgivere, SLA, 
trafikrådgivere mv.    
 
Der ønskes et udviklingsforløb/udviklingsplan, der kan realisere midlerne til formålet i 
områdefornyelsen, men også en plan, der arbejder helhedsorienteret med Hovedgaden, hvor 
evt. yderligere fondsmidler og fremtidige anlægsmidler kan komme i spil. Det kan fx være i 
form af en etapeplan, hvor områdefornyelsen kan være første etape. 
 
Der efterspørges også status på projektet via vandets vej. Bjørn følger op til næste møde. 
 

• 18.50. Bygningsfornyelse: Skal vi have en ny ansøgningsrunde ud før byens dag om 
byens hus? 

 
Der er ønske om at koble bygningsfornyelsesmidlerne til udviklingen af Hovedgaden 
(bygninger, pladser mv.) eller udviklingen af søområdet, hvis det kan lade sig gøre. Bjørn 
undersøger sidstnævnte i forhold til friarealer mv. Lene nævner, at hun ikke tror, at vi få mange 
nye ejere til at søge i Hovedgaden, hvis vi udbyder en ny ansøgningsrunde. 
 
Der er ønske om, at de to markiser i den nordlige Hovedgade, som ikke længere er i brug, 
fjernes med hjælp fra bygningsfornyelsesmidler. Lene vil forsøge at komme i kontakt med 
ejerne af bygningerne, som jo skal søge. 
  

• 18.55. Udvikling af ”genbrugsted” i Kulturstrøget: Kom til workshop mandag den 8. april 
fra 15-18.   

 
Rolf beder om, at der reklameres for arrangementet på 1804-pladsen. Bjørn følger op. Der er 
enighed om, at genbrugsstedet ikke skal være en konkurrent til Røde Kors-butikken, og at de 
skal inviteres særligt til workshoppen. Det sørger Bjørn for. 
 

• 19.00. Byens Dag 2019: Fokus på udvikling af byens hus og søområdet den 26. maj 2019 
fra ca. 11-16. Vi fordeler opgaverne i grove træk. 

 



Byens Dag: Der skal udarbejdes et program snarest muligt. Fokus er på udviklingen af 
søområdet og byens hus. Rolf sørger for rejsning af flag i Hovedgaden og ved hallen. Maling af 
det røde skur ved bibliotekshaven er også et projekt på byens dag. 
 
Bjørn sender et programudkast for byens dag senest 9. april til kommentar i Bysamarbejdet. 
 

• 19.20. Brev fra borger i Hvalsø om forskønnelse til bysamarbejdet: Se vedhæftede. PS. 
Hvor meget informationsmateriale mangler vi at fylde ind i det store nye skilt på 1804-
pladsen? Hvem gør det? 

 
Brevet tages til efterretning. Farver er svære at blive enige om. I forhold til informationsskiltet 
på 1804-pladsen tales om synlighed vs. pænhed. Der er enighed om, at vi forsøger at lave en ny 
”ramme” til det hvide skilt, så det bliver mindre voldsomt/mere hyggeligt. 
 

• 19.30. Forslag fra Brugerrådet/Hvalsøhallen under udarbejdelse (Claus Dilling, Steen 
Finn Hansen mv.): Nyt depot ved Hal 2+3 Den gamle Hal + Gymnastiksalen. Bygning af 
depot ved Hal 1 den nye Hal som ligger med gavlen op mod Brugsen. Gadebelysning ud 
for hovedindgangen til Hallerne på Skolevej, de ønskes ud for Handicaprampen og tæt 
på indgangen til Gymnastiksalen. Tanker drøftes indledningsvist i bysamarbejdet og i 
forhold til arbejdet med Kulturstrøget, hvor der allerede er samlet tanker. 

 
Tages til efterretning. Forslag behandles, når der forelægger noget mere konkret. 

 
• 19.40. Forslag fra Frodighed og Samspil, Biblioteket og Musikskolen under udarbejdelse: 

Musiklegeplads, indpakning/forskønnelse og evt. omplacering af eksisterende 
musikcontainer, udvikling af biblioteksforpladsen mv. Tanker drøftes indledningsvist. 

 
Tages til efterretning. Forslag behandles, når der forelægger noget mere konkret. 
 

• 19.50. Forslag om opstilling af nyt skilt på Kropladsen: Det samme som syd for stationen 
– et kort til hele Lejre og et til Hvalsø. Koster ca. 14.000 kr. I stedet for det forkølede 
grønne. Er der opbakning til det? 

 
Det er der ikke opbakning til. Det anbefales i stedet, at plakaten i det grønne skilt på 
Kropladsen skiftes til frisk plakat, der ikke hænger skævt. 
   

• 19.55. 1000 m3 jord graves fri forbindelse med udvidelse af børneinstitutionen i den 
grønne kile. Hvad kunne det evt. bruges til? Vi spørger også SLA. 



 
Det forslås, at jorden bruges til ny cykelbane ved skolen. Gert kontakter skole, for at høre om 
deres interesse. Gert refererer til projekter på Vestvolden, Kirke Hyllinge mv. 
 
EVT. Kirsten Albæk: Nævner at hun mangler adgang til containeren på Materielgården, hvor 
byens ting kan opbevares. Der arbejdes på at få en kodelås til containeren. 
 

• 20.00. Tak for i dag. 
  


