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

 
 
DELTAGERE I HVALSØ BIBLIOTEK:  
Ida Andreasen, Peter Schultz Jørgensen, Gert Fabrin, Rolf Hegedys, Lene Creutzberg, Kirsten Albæk,  
Ole D. Jensen og Rene Jørgensen. Fra administrationen: Bjørn Henrichsen.  
 
Afbud & Ferie: Kirsten Albæk, Frederik Dahl og Merete Grunnet. 
 
DAGSORDEN & REFERAT  
 

 17.00 Velkommen til møde. 

 17.05 Byens Hus: Status og fondsmidler fra LOA. Lunde kigger forbi. 
 

Afbud fra Lunde grundet sygdom. Orientering fra Lunde overgår til næste møde i januar. Bjørn 
orienterer om møde i Lokale og Anlægsfonden, og at Byens Hus-arbejdsgruppen arbejder på en 
ansøgning om støtte til Byens Hus medio januar. Det undersøges i den forbindelse, hvordan det 



sikres, at der ikke opstår konflikter i forhold til søgning af fondsmidler til projektets uderum i januar 
og så igangsætning af de første faser, de første døre mv.  

 

 17.25 Søområdet: Arbejdet i gang, høringer behandlet. Status på fase 1 og fase 2.  
 
Etableringen af første etape er i gang. Beplantning og små grønne oaser etableres og plantes, så de 
er i overensstemmelse med ønsker og bekymringer i de høringssvar, der blev sendt i 
høringsperioden. Peter orienterer om, at de i arbejdsgruppen Frodighed & Samspil er i færd med at 
udarbejde en udviklingsplan for de næste 1,5 år, der sikrer overblik og fremdrift af de forskellige 
tiltag i søområdet - fase 2 mv. 
 
Frodighed & Samspil planlægger desuden i samarbejde med Bjørn en studietur i februar sammen 
med Vej & Park og andre relevante medarbejdere i administrationen med fokus på grøn drift. 
Formålet er, at blive klogere på, hvad de gør i andre kommuner, når målet er mere natur, 
biodiversitet og stedskvalitet - uden at det samlet set koster mere.   

 

 17.40 Hovedgaden: Status og plan for igangsættelse. 
 
Bjørn orienterer om, at der i de kommende dage kommer afklaring fra Fors om, hvorvidt 
områdefornyelsen og separatkloakeringen kan løses i sammenhæng. Den allersidste ventetid. 
 

 17.50 Projekter på Stationsforpladsen: Træerne og arbejde med byrummet foran ”Bike-
Rent”.  

 
Der er opbakning til at følge råd fra Vej & Park om at tage det dyreste tilbud. De vurderer, at det er 
det tilbud, der bedst sikrer en god og holdbar kvalitet, så vi ikke havner i samme situation, hvor 
træerne dør og vokser uensartet. 
 
Der bevilges et mindre beløb til Stationsgruppen til indkøb af lyskæde til kunsttræet på 
Stationsforpladsen. 
 
Bjørn undersøger aktuelt mulighed for samarbejde med Bike-Rent på Stationsforpladsen. Et 
samarbejde som handler om etablering af et cykel-service-uderum foran cykelhandleren, der hvor 
belægningen virkelig trænger til opgradering. Status på næste møde.   
 

 18.00 Byttestedet: Opstart af bytteskab ved musik-containerne. 
 
Der er opbakning til etablering af en ordentlig overdækket løsning - fx op ad musikcontainerne – 
den grimme ende. Det skal giver arbejdsgruppen omkring byttestedet mulighed for at teste en 
holdbar løsning, der er overdækket, flot og rubust i modsætning til testen med den midlertidige test 
med paller. Der vil blive sendt til konkret forslag til løsning samt budget snarest muligt.   
 

 18.05 Status for trafikprojekter: Lysreguleringen ved fodgængerovergangen på Åsvejen og 
personaleparkeringen for Hvalsø Skole på Horseager. Rolf Hegedys: Det vil være godt af få 
fjernet P-pladserne mellem ”den grå skole” og ”den røde skole”. 



 
Meldingen fra Trafikafdelingen er, at lysreguleringen ved fodgængerovergangen på Åsvejen efter 
planen etableres inden udgangen af året. Meldingen er desuden, at udvikling/kvalificering af 
parkeringsforhold på Horseager via opstribning, skiltning og andre lettere tiltag vi ske i 
januar/februar 2020. Formålet er at styrke muligheden for at parkere der i stedet for i bymidten – fx 
i byrummet mellem skolen og biblioteket/kulturhuset, hvor der er masser af børn.   
  

 18.20 Projekter på Stationsforpladsen: Træerne og mulighed for udviklingsprojekt i 
byrummet foran ”Bike-Rent”.  

 
Se ovenfor - punktet 17.50.    
 

 18.25 Navngivning: Af stien under stationen. Mange forslag er allerede tikket ind. 
 

Gert og Rolf oplyser, at der er kommet rigtig mange forslag. Der er ikke behov for yderligere 

annoncering eller lignende. Forslag samles. Punktet behandles på næste møde i bysamarbejdet, 

hvorefter forslag indstilles til politisk behandling.  

 18.30 Lidt mad og pause. 

 18.40 Parkour i Skolegården: Status – vi er tæt på at være færdige. 
 
Projektet er næsten etableret, faldunderlag mangler. Anlægget forventes afsluttet inden jul. 
 

 18.50 Evt. og bordet rundt: Alle orienterer om igangværende projekter, muligheder mv. 
 
Ida har været i dialog med forskellige aktører i byen omkring fælles etablering af julebelysning. Fx 
via salg af lodder som del af finansiering mv. Et egentligt finansieret samarbejde kan først være 
plads til næste år.  
 
Gert oplyser, at krostuen er lukket. Det samme gælder app’en Hvalsø Plus. 
 
Kirsten fortæller, at de i Kunst & Forskønnelsesgruppen undersøger muligheder for et gavlmaleri i 
bymidten. Der nævnes forskellige muligheder. Fx på den sorte bygning i Søtorvet med gavl mod 
Hovedgaden, Hvalsøhallen, Faktabygningen mv. Det kommenteres, at den sorte gavl i Søtorvet 
egentlig er ret pæn, og at det giver mere værdi at udsmykke en gavl, der trænger til et løft. På 
samme måde som i den gule viadukt.  
 
Der drøftes, om de forskellige arbejdsgrupper skal kunne spise en julefrokost betalt af 
områdefornyelsen. Det besluttes, at der skal der ikke være mulighed for. Det fastholdes dog, at der 
fortsat kan gives mindre beløb til kaffe og lidt kage, når arbejdsgrupperne mødes og arbejder. Bjørn 
skal i den forbindelse lave en aftale med det nye Marias Bageri i Brugsen, som arbejdsgrupperne 
kan benytte sig af. 
 
Nye mødedatoer i 2020 er sidste mandag i hver måned, dog undtaget juni, juli og december. 



Alle møder er som udgangspunkt fra kl. 17-19 i Hvalsø Bibliotek. En time mere, hvis der er behov for 
mere tid. 
 
Første møde er 27/1 2020 fra 17-20. Tre timer, da der blandt andet skal afsættes god tid 
disponering af bygningsfornyelsesmidlerne. 
 

 19.00 Inspiration fra Skibby Aktive: Morten Kremmer, Formand for Skibby Aktive for 
Fjordlandet, fortæller om deres bysamarbejde, organisering, kommunikation mv. Er et input 
til vores arbejde med kommunikationsplatform. Se her: https://www.skibbyaktive.dk/. 

 
Morten Kremmer deltager på mødet i januar i stedet, da han er blevet forhindret grundet sygdom i 
familien.  

 

 20.00 Tak for i dag.  
 
 

https://www.skibbyaktive.dk/

