REFERAT MØDE I BYSAMARBEJDET HVALSØ
DEN 27. JANUAR 2020 FRA 17-20

DELTAGERE I HVALSØ BIBLIOTEK:
Ida Andreasen, Peter Schultz Jørgensen, Gert Fabrin, Rolf Hegedys, Kirsten Albæk, Ole D.
Jensen, Kirsten Albæk og Merete Grunnet. På besøg: Lunde Ljungberg, Lejre Bibliotek &
Arkiv. Morten Kremmer, Formand for Skibby Aktive for Fjordlandet. Fra administrationen:
Bjørn Henrichsen. Afbud & Ferie: Frederik Dahl, Lene Creutzberg & Rene Jørgensen.
DAGSORDEN
 17.00 Velkommen til møde.
 17.05 Byens Hus: Status, kommunikationsgruppe og budget.
Lunde orienterer omkring byens hus. De forskellige faser frem mod sommerferien, hvor
projektet skal være afsluttet. Gennemgår budgetposter. Budget på uderummet er estimeret
for lavt jf. nye tilbud på opgaven. Frem mod næste møde afklares det, om der kan hentes

ekstra midler til opgaven gennem samarbejde med center for ejendomme, der muligvis har
lidt supplerende anlægsmidler til arbejdet med tilgængelig til kulturhuset.
 17.20 Søområdet: Status og budget.
Anlægget af fase 1 i søområdet er i gang med 4-5 natur/opholdssteder. Opstilling af
borde/bænke afventer mindre vådt vejr.
I projektansøgningen er estimeret udgifter til indsatserne ”det grønne gennembrud” og
”udviklingen af søområdet”. Da de to indsatser er tæt forbundne, og udviklingen søområdet
bliver dyrere end estimeret, mens det grønne gennembrud kan gøres billigere, flyttes midler
mellem de to indsatser. På den måde sikres det, at anlægget ikke går i stå, og det er der
opbakning til. Der er jf. byfornyelsesprogrammet afsat 1,4 mio. kr. til udvikling af liv og
frodighed af bymidten med fokus på søområdet.
Arbejdsgruppen Frodighed & Samspil arrangerer i samarbejde med administrationen og
driften en studietur omkring erfaringer med grøn drift - fra græsørkener til natur,
biodiversitet og opholdskvalitet for de samme penge. Det bliver 10. marts 2020 fra 10-16,
alle er velkomne. Der er besøg i både Gladsaxe og Ballerup hos kommuner og eksperter.
På næste møde eller snarest muligt fremlægger arbejdsgruppen en arbejdsplan for
færdiggørelsen af søområdet og byens hus inden for rammerne af områdefornyelsen.
 17.30 Hovedgaden: Status og dato for anden workshop. Hvordan kobler vi bedst med
fjernevarmeprojektet?
Cowi er aktuelt i gang med at beregne anlægsbudget på, hvad forslaget til ny Hovedgade fra
første workshop vil koste. Når dette er klarlagt i samarbejde med trafikafdelingen, drøftes
det med Hovedgadegruppen mv. Målet er at præsentere et revideret Hovedgadeforslag til
næste workshop for hele byen, som reelt set kan realiseres med budgettet afsat til formålet
i områdefornyelsesprogrammet. Næste workshop forventes i marts.
Ole fra Stationsgruppen og Hvalsø Fjernvarme oplyser, at de er gået i gang med at
planlægge renovering af fjerrnvarmerør i den sydlige del af Hovedgaden – fra Brugsen til
den sydlige rundkørsel. Arbejdet forsøges koordineret bedst muligt med områdefornyelsen
af Hovedgaden.
 17.40 Stationsforpladsen: Status på træerne og arbejdet med byrummet foran ”BikeRent”.
Der er holdt møde med GRO og Bikerent. Begge parter er interesserede i udviklingen af
byrummet foran Bikeret, og der gennemføres et udviklingsforløb for sommerferien.

Der er hold møde med stationsgruppen, GRO og Gottlieb A/S. Det er resulteret i et revideret
tilbud, der er meget bedre, men lidt dyrere end det tilbud, der er blevet frigivet midler til.
Ca. 30.000 kr. Bysamarbejdet støtter op omkring det reviderede tilbud. Bjørn undersøger
om midlerne kan frigives uden politisk sag, for at holde hastigheden på projektet.
 17.50 Status for trafikprojekter: Lysreguleringen ved fodgængerovergangen på
Åsvejen og personaleparkeringen for Hvalsø Skole på Horseager.
Færdiggørelsen af den nye lysregulering ved Åsen/stationen har været forsinket grundet
entrepreneur. Den forventes færdig i slutningen af februar.
Bjørn runddeler forslag fra trafikafdelingen vedr. opstribning af parkeringsbåse ved
Horseager. Rolf og Gert vil give en tilbagemelding.
 17.55 Status på Kulturstrøget mellem skole og bibliotek: Uderum byens hus, grønt
gennembrud, musikcontainere indbygget i det grønne, byttestation og madsted.
Behandles grundigt på mødet i februar.
Tages til efterretning. Bliver sandsynligvis på møde i marts i stedet, jf. ovenfor.
 18.00 Bygningsfornyelsesmidlerne: Ny ansøgningsrunde, måske mulighed for støtte
til fælles friarealer, status på markiser mv.
Der er tvivl om, hvorvidt en ny ansøgningsrunde vil kaste relevante ansøgninger af sig. Der
er mest stemning for, at forsøge at få koblet de resterende bygningsfornyelsesmidler til
arbejdet med Hovedgaden, fx ved Mejeriet samt Byens Hus-uderum mv. Bjørn vil undersøge
mulighederne i forhold til bestemmelserne omkring grønne friarealer mv. Der er også
fortsat ønske om at få gjort noget ved nedtagningen af de store markiser i Hovedgaden
samt forskønnelse af facaderne mv. Der arbejdes på at gøre ejerne af de pågældende
bygninger interesserede.
 18.15 Lidt mad.
 18.20 Indkomne forslag: Navngivning af sti under jernbanen: Efter hård udvælgelse
overlader stinavngivningsarbejdsgruppen til områdefornyelsen at beslutte mellem de
to navne: Stationsstien og Slangestien. Vi afklarer videre proces.
”Stationsstien”. Det er der størst opbakning til. Bjørn sætter i gang i forhold til den formelle
beslutning i udvalget for Teknik & Miljø (UTM).
 18.30 Indkomne forslag: Forslag om skolehaver i den grønne kile. Se vedhæftede.

Der er opbakning til forslaget. Men projektet skal tættere på skolen, og skolen skal være en
væsentlig driver i projektet. Midlerne skal gå til en samlet undersøgelse af, om projektet
med skolehaver kan sikres en bæredygtig drift, mere en arkitekttegning. Måske med en
bred opbakning/forankring i byen. Et lille forprojekt.
 18.40 Indkomne forslag: Forslag om litteraturfestival. Se vedhæftede.
Der er ikke opbakning til forslaget. Det vurderes, at det mangler kobling til formålet med
områdefornyelsen.
 18.50 Indkomne forslag: Forslag om vægmaleri. Se vedhæftede.
Der runddeles et forslag om vægmaleri på den Søtorvets sorte bygning mod Hovedgaden.
Der er ikke opbakning til forslaget. Blandt andet fordi, at udsmykning bør ske på facader
eller gavle, der trænger til forskønnelse, og i mindre grad facader, der allerede fremstår
velholdte. Det drøftes, og der er ikke enighed om, hvorvidt en kunstner skal være anerkendt
eller ej. Der er forsat opbakning til, at vægmalerier kan være en god løsning, men at det er
ret svært.
 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 i Hvalsø. Se her: https://www.skibbyaktive.dk/.
Morten Kremmer, Formand for Skibby Aktive for Fjordlandet, fortæller om deres
bysamarbejde og udviklingen af det. Præsentation fra dagen kan fås fra Bjørn.
 20.00 Tak for i dag.

