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DELTAGERE
Ida Andreasen, Peter Schultz Jørgensen, Gert Fabrin, Rolf Hegedys, Kirsten Albæk, Ole D.
Jensen, Kirsten Albæk, Merete Grunnet og Lene Creutzberg. Fra administrationen: Kari Haugan
Engberg & Bjørn Henrichsen.

DAGSORDEN
 17.00: Velkommen til første elektroniske møde i bysamarbejdet. Vi tjekker, at alle er på,
inden vi går i gang.
Vi drøfter kort status på repræsentanter i bysamarbejdet. Bjørn har været i kontakt med
Frederik Dahl – repræsentant for Lejre Erhvervsforum. Han oplyser, at han deltager fast i
kommende møder eller finder anden repræsentant fra Lejre Erhvervsforum. Det er
vigtigt, at Lejre Erhvervsforum er med i udviklingen af bymidten – ikke mindst den

kommende udvikling af Hovedgaden, hvor handelslivet spiller en vigtig rolle. Lars
Hansson, skoleleder fra Hvalsø Skole, der løbende har deltaget i bysamarbejdet, har
oplyst, at han indtræder i bysamarbejdet. Som repræsentant for Hvalsø Skole, der har
manglet fast repræsentation fra skolebestyrelsen.
På sidste møde besluttede bysamarbejdet at støtte op omkring ansøgning fra lokal
borger, Tania Nissen, om at komme i gang med at etablere ”Hvalsøfonden”. Der er en af
opgaverne i byfornyelsesprogrammet, der skal løses. Det blev drøftet, om Tania Nissen
kan indtræde som arbejdsgrupperepræsentant i bysamarbejdet, fordi opgaven vedrører
og kræver bred lokal opbakning. Hun vil gerne bidrage og deltage. Det var der opbakning
til, så Tania deltager i kommende møder.
 17.10: Status på Hovedgaden. Høring er ude. Vi gennemgår den videre proces.
Orientering fra arbejdsgruppe.
Orientering taget til efterretning. Høring slutter 6. maj 2020.
 17.20: Søområdet. Status på færdiggørelse af fase 1 - grønne oaser, opsætning af borde
og bænke mv. Orientering fra arbejdsgruppe.
Orientering taget til efterretning. Arbejdet med fase 1 - grønne oaser, opsætning af
borde og bænke mv. afsluttes i løbet af den kommende måned.
 17.30: Stationsområdet. De syv træer på vej – anlæg i gang i denne uge. Planlægning af
fase 2 skal i gang. Workshop før sommerferien/eller lige efter. Orientering fra
arbejdsgruppe.
Orientering taget til efterretning.
 17.40: Byens Hus. Status på fase 1 – adgang med sygesikringskort, nye døre og
indgangsparti, byens bord mv. Der arbejdes aktuelt med etablering af uderummet
samlet for både bibliotek/kulturhus, og måske kan der blive behov for lidt ekstra midler
til uderummet. Orientering fra arbejdsgruppe. Plan for fase 2 udarbejdes inden
sommerferien. Indeholder musik/koncertsted (i stedet for de eksisterende containere),
det grønne gennembrud, madsted, genbrugssted, udvikling af søområdet, skolehaver,
Hvalsø Fonden mv. Sker i dialog med Lokale og Anlægsfonden, der har vist interesse for
at støtte. Når første udkast til fase 2 er klar, drøftes det i bysamarbejdet.
Orientering taget til efterretning.

 17.50: I mål med områdefornyelsen. Vi forsøger så vidt muligt at forberede tre større
pakker: Hovedgaden, Stationsområdet og Byens Hus/Søområdet. I stedet for at
gennemføre mange mindre projekter, hver for sig. Det vil være mere
ressourcekrævende.
Det er opbakning til, så vidt det er muligt.
 17.55: Bygningsfornyelse. Henvendelse fra det gamle hotel. Projektet er blevet en del
dyrere. Er der mulighed for at støtte mere for at sikre, at der kommer skifer på taget?
Ansøgning omkring fjernelse af markise i Hovedgaden 10 (den gamle tøjmand) – tilbud
på 22.000 kr. Ansøgning om det halve. Undersøgelse af muligheder for at anvende
bygningsfornyelsesmidler i Hovedgaden i gang – fx omkring 1804-pladsen.
Taget til efterretning. Opbakning til at støtte nedtagning af markise. Også opbakning til,
at hotellet kan søge om lidt flere midler, hvis det kan sikre, at det nye tag bliver skifter helst natur, men eternitskifer kan gå an. Men der bliver først taget endelig stilling til
spørgsmålet i forbindelse med behandling af konkret ansøgning fra hotellet.
 18.10: Bordet rundt. Løst og fast fra alle.
Alle orienterer. Ida spørger, om der er opbakning til, at hun går videre med at modne
projektet omkring julebelysning til den kommende jul – noget med lodsedler, lokal
crowdfunding etc. Det foreslås, at projektet omkring julebelysning bliver et testprojekt
for Hvalsøfonden – det er der opbakning til.
Hovedgaden 52 drøftes. Den ser værre og værre ud. Gert Fabrin nævner, at han og
bylavet vil rejse spørgsmålet politisk. Det kan ikke blive ved.
Kunst & Forskønnelsesgruppen fortæller om forskellige gode initiativer i
arbejdsgruppen: Sikring af belysning i den nye viadukt – der har været problemer med
den, men det virke nu. De grå lamper i den gule viadukt males, så de falder ind
farvemæssigt. Det samme gælder plakatsøjlen. Gruppen arbejder også med 1804pladsen, løbende plantning af blomster mv., og hvordan den kommende og større 1804pladsdannelse kan blive god.
 18.25: Næste møde. Hvis vi må mødes i maj, er I så med på, at vi mødes udendørs ved
bibliotektet?

Ja, det er der. Såfremt det er lovligt og fornuftigt sundhedsmæssigt, så foretrækker alle
at mødes i ”den virkelige verden” udendørs. Alle var dog glade for det første virtuelle
møde, der virkede godt. Det kan gentages, hvis andet ikke er muligt.
 18.30: Tak for i dag.

