
 
 
 
 
 
REFERAT 
MØDE I BYSAMARBEJDET HVALSØ  
DEN 27. MAJ 2019 FRA 17-20 I HVALSØ BIBLIOTEK 
 

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



Dagsorden & Referat 

• 17.00. Velkommen til mødet.  
 
Der blev spurgt til Aktivitetsgruppen. Om Rene stadig er med. Bjørn undersøger og følger op.  
 

• 17.05. Byens Dag: Opsamling – alle. Videre arbejde med byens hus, søområdet mv. 
 
Der var tilfredshed med byens dag – al ting taget i betragtning. Der kom en del forbi – omkring 
100. Ok vejret taget i betragtning. Det ville være dejligt med hele byen, men vi gør, hvad vi kan 
for at åbne op for alle interesserede. Det fungerede godt indendørs – biblioteket var et godt 
”byens hus” på dagen. Esben Danielsen – inspirerede mange omkring temaet ”byens hus”. 
Blandt andet pointerne omkring at udvikle aktiviteterne og fællesskaberne før de fysiske 
rammer etableres. At skabe den fælles koordinerede aktivitetsplatform først. Man kan 
undersøge behovet for byens hus og starte med at udvikle ”foreningen byens hus eller byens 
rum” eller lign., der inviterer og skaber koordineret adgang til byens liv og mødesteder – ikke 
mindst for de nye udendørs mødesteder. Det er også vigtigt, at der er plads til at mange 
mennesker i Hvalsø kan bidrage til byens udvikling, som ikke kan bidrage med en hel masse 
hele tiden, men som gerne vil være med en gang imellem. Hvordan skaber vi plads til dem i 
forhold til byens udvikling?  
 
På byens dag nævnte flere, at de godt kan se, at der sker en masse i Hvalsø, men at det er 
svært at finde ud af, hvordan man kommer i kontakt med alt det spændende. Der er behov for 
en årskalender eller andet, der samler byens liv og steder – man kan fx starte med fire 
årstidsbaserede events – pinse, halloween, kulturnat, julearrangement etc. Der er brug for 
noget langtidsplanlagt. 
 
Det blev aftalt, at den lille nye arbejdsgruppe omkring byens hus, der blev samlet på byens dag, 
arbejder på et oplæg til videre proces til præsentation i bysamarbejdet. 
 
Det nævnes, at bookingsystemet ikke virker godt i fx Hallen. At det er en barriere for at kunne 
mødes – bruge byens eksisterende rum. 
 
Der blev bedt om, at Kari frem til næste møde undersøger mulighederne for at bringe 
biblioteket ind i snakken om byens hus. Hvad koster det fx at lave en selvbetjent løsning – at 
alle har adgang til biblioteket via sygesikring som andre steder. Vil stedet kunne fungere som et 
byens hus? Gert nævner, at der allerede er lavet en overslag i forhold til åbent bibliotek – Kari 
samler op. 
 



Gert nævner flere af bylaugets tanker om byens hus, herunder funktioner som turistkontor, 
udstillingsrum for kunstnere, et sted hvor der sker noget, hvor man møder andre frivillige. 
Inspiration fra Foreningernes Hus på Islands Brygge i København. Det nævnes, at der nok også 
kommer nye mødesteder i den nye Hyldegårdsudstykning. Østergård Aktivitetscenter nævnes 
også. Og de nye udendørs mødesteder, bevægelsessteder, natursteder, spisesteder mv. 
omkring søen, Kulturstrøget mv. De er også vigtige som en del af byens samlede 
mødestedsplatform.   
 
Planen omkring udvikling af søområdet drøftes. Der er positive tilkendegivelser. Godt med flere 
sidde- og opholdssteder. Træningspavillionernes placering drøftes. Det aftales, efter 
afstemning, at de placeres, hvor arbejdsgruppen/PHI oprindelig havde tænkt det. Det nævnes, 
at problemet med gåselort er noget, vi skal få styr på/arbejde med.  
 

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

 
Det nævnes blandt andet: Der er glæde i forhold til blomsterkasserne, der er fjernet. Flere 
omdannes i starten af juni. Viadukten males efter planen i uge 26. Ole undersøger 
mulighederne for nye træer på stationsforpladsen samt holder møde med Charlott i starten af 
juni vedrørende udvikling/færdiggørelse af skiltetræet. Peter nævner, at træerne på 
stationsforpladsen skal have store huller, hvis de skal leve på lang sigt, og det skal de. 
Træningspavillioner sættes op i slutningen af uge 34, og der holdes fernisering for dem torsdag 
i uge 35. Merete arbejder ligeledes videre med parkour-projektet i skolegården - tilbud er på 
vej mv. Rolf nævner, at Hvalpestien har fået nye steder ved Apoteket, Brugsen og Hotellet. 
Peter nævner arbejdet med udvikling af skolesøen fylder meget i arbejdsgruppen samt at der 
er lidt bøvl med pileflet i Bibliotekshaven, der er blevet stjålet af unge i byen. Der er dialog med 
Hvalsø Skole om mulighederne for genopbygning.  
 

• 18.20. ”Hvalsø-app”: Der skal synliggøre byens liv, tilbud, udvikling, kultur, handel mv. 
Frederik giver status. 

 
Frederik fortæller om Hvalsø Plus, han knokler med det – tager et stort ansvar, og der er sket 
en hel masse. 700 brugere er med samt 50 forretninger. 44-47.000 visninger siden april. Det er 
spændende, men der er også brug for det, for handlen i byen og Søtorvet kan godt blive bedre i 
døde perioder mv. Nellys Nest lukker.  
 
Gert har brug for afklaring af ejerskab og rettigheder til data i app-løsningen – han og Frederik 
går i dialog om det. Det er sjovere at udvikle noget, som vi selv har rettigheder til. 
 



Bjørn lover at følge op på de parkeringspladser, der skal etableres i forbindelse med Søtorvet. 
 

• 18.30. Lille pause/sandwich. 
 

• 18.40. Plan for udvikling af Hovedgaden og status fra Fors: Vi drøfter overordnet 
tidsplan, økonomi og muligheder. Meldinger fra Fors. Første møde i juni mv. 

 
Bjørn præsenterer skitse til plan for udvikling af Hovedgaden gældende for resten af 2019 med 
flere workshops for hele byen. Der er enighed om, at det vil være godt med første møde før 
sommerferien. Nu har vi ventet lang tid på Fors i forhold til at gå i gang. Tidspunktet onsdag 
den 26. juni fra 19-22 vil være godt. Der er ønske om en høringsperiode for hele byen omkring 
et endeligt projektforslag samt at vi fx kan låne Poul ”din tøjmands” butik til Hovedgaden til en 
informationsindsats på Kulturnatten. 
 

• 19.30. Udvikling af madsted i Kulturstrøget: Lars Hansson har holdt møde med 
projektudvikler med kontakt til Lokale & Anlægsfonden. Her er tilbud om at udvikle et 
fondsprojekt i størrelsesordenen 1-2 mio. kr. Behov for konsulentmidler 24.000 kr. ex 
moms. Lars Hansson støtter forslaget. 

 
Der er opbakning til, at der i første omgang bruges 8.000 kr. til en kortfattet projektbeskrivelse, 
så alle er klarere på, hvad projektet indebærer. Disse frigives af bysamarbejdets midler til 
mindre projekter. 
    

• 19.40. Forslag fra Hovedgadegruppen: Etablering af blomsterkasser i den nordlige del af 
Hovedgaden, hvor der særligt er behov. 

 
Der er opbakning til forslaget. Der skal arbejdes med at sikres sammenhæng mellem forskellige 
blomsterkasser i Hovedgadeforløbet, så de kan genbruges i nye byrum. Midlerne frigives fra 
bysamarbejdets pulje til mindre projekter, så det kan komme i gang snart. 
  

• 19.50. Eventuelt: Vi er sikkert trætte efter byens dag. 
• 20.00. Tak for i dag. 

 
 

 


