REFERAT
MØDE I BYSAMARBEJDET HVALSØ
DEN 29. APRIL 2019 FRA 17-20 I HVALSØ BIBLIOTEK

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

Dagsorden & Referat
 17.00. Velkommen til mødet.
 17.05. Status på igangværende projekter på tværs af arbejdsgrupper/initiativtagere
samt gennemgang af projektoversigten i regneark. Bordet rundt, der er meget i gang.
Ole Dangvad - Stationsgruppen: Der har været god respons på ”Lys på fuglen”. Bjørn nævner
træer på Stationspladsen, som et muligt næste projekt, der er beskrevet i
byfornyelsesprogrammet. Gruppen taler med Charlott omkring skiltetræet, den videre
udvikling mv.
Lene Creuzberg - Hovedgadegruppen: Forbereder arbejde med omdannelse af blomsterkasser i
Hovedgaden. Afventer nyt fra FORS samt om Hovedgadeproces mv.
Rolf Hegedys – Historiefortælle-gruppen: Hvalpestien er snart ved at være færdig – nye
plancher for apotek og Brugsen i gang. Rolf rykker for svar vedr. navngivning af den nye
viadukt. Bjørn følger op.
Kirsten Aalbæk – Kunst & Forskønnelse: Der arbejdes på udsmykning af viadukten i samarbejde
med Lejre Kommune, trafikafdelingen mv. Der bevilges 1.000 kr. til blomster på 1804–pladsen.
Der er spørgsmål omkring containeren på Materielgården til byens ting. Bjørn kontakter Rene
for status for kodelås.
Peter Schultz Jørgensen – Frodighed & Samspil: Vedligeholdelse af viadukten sker løbende –
den er ved at være forårsklar. Problemer med de unge, der stjæler pileflet. Der er afholdt
workshop om genbrugsstedet i Kulturstrøget – opsamling på vej og næste møde for ny
arbejdsgruppe på vej. Der er holdt møde med Hvalsø Skole om udvikling af et madssted i
Kulturstrøget sammen med udviklingskonsulent tilknyttet Lokale & Anlægsfonden. Direktør for
Lokale og Anlægsfonden Esben Danielsen er inviteret til Byens Dag.
Merete Grunnet - PHI: Fortæller om status på træningspavillionerne. At der skal laves en
tidsplan for projektet i forhold til relevante godkendelser mv. Bjørn giver bud på tidsplan til
godkendelse i de næste dage. Underlag drøftes. Grus nævnes som god løsning. Parkour-projekt
udvikles nu med ungdomsskolen mv. – der arbejdes med placering i skolegården/Allé-gården.
 18.00. ”Hvalsø-app”: Der skal synliggøre byens liv, tilbud, udvikling, kultur, handel mv.
Frederik giver status.

Overgår til næste møde, hvor Frederik deltager.
 18.10. Plan for udvikling af Hovedgaden: Vi gennemgår/drøfter overordnet tidsplan – jeg
modtager input fra Fors/SLA i denne uge samt på mandag.
Ok til udviklingsplanen i grove træk – at den nye plan skal være klar i slutningen af 2019. Det
pointeres, at vi ikke skal starte helt forfra. Vi skal bygge videre på at arbejdet i Vores Hvalsø og
Bysamarbejdet. Workshops skal tage afsæt i noget konkret. Alle er enige i, at det er
frustrerende, at vi først kommer i gang med Hovedgaden nu, men at det er rigtigt, at vi har
ventet på Fors og afklaringen af mulige synergier mellem bymidteudviklingen og
separatkloakeringen. Alle er også enige i, at det er godt at gøre noget med blomsterkasserne
nu i Hovedgaden, så der sker noget.
 18.30. Lille pause/sandwich.
 18.40. Byens Dag: Vi udvikler videre på dagen med udgangspunkt i det sendte forslag til
program samt kommentarer. Indhold, tidsplan, fordeling af opgaver mv.
Programmet drøftes og opgaver fordeles. Bjørn sender revideret udkast til arbejdsplan, Byens
Dag-program samt udkast til pressemeddelelse til kommentar. Kari er tovholder på plancher.
Behandling af indkomne forslag mv.:
 19.50. Forslag vedrørende udstilling omkring søen – se vedhæftede.
Der er opbakning til at støtte forlaget. Der lægges vægt på, at resultatet/udstillingen skal være
med at synliggøre sø-området som opholdsrum og mødested i bymidten.
 20.00. Tak for i dag.

