REFERAT
MØDE I BYSAMARBEJDET
25-05-2020 (Hvalsø Spisehus)

DELTAGERE
Ida Andreasen, Peter Schultz Jørgensen, Rolf Hegedys, Kirsten Albæk, Ole D. Jensen, Kirsten
Albæk, Merete Grunnet, Tania Nissen og Lene Creutzberg. Fra administrationen: Bjørn
Henrichsen.

DAGSORDEN
• 17.00: Velkommen til mødet og nye repræsentanter i bysamarbejdet – Lars og Tania.
Tania Nissen, ny repræsentant i bysamarbejdet med fokus på dannelse af Hvalsø Fonden,
præsenterer sig selv. Lars Hansson, skoleleder på Hvalsø Skole, sender hilsner. Han ville meget
gerne have været med, men var forhindret af andet vigtigt mødet.
• 17.10: Kort status på alle projekter og arbejdsgrupper: Bordet rundt.
Alle orienterer.
• 17.40: Orientering om trafiksikkerhedsprojekter. Udvalget for Teknik & Miljø besluttede
i feb. 2019, at der skal disponeres penge fra trafiksikkerhedspuljen til at lave
projektforslag for to sikkerhedsprojekter i Hvalsø. Overskrifterne på projekterne er: (1)
Sti/fortov og stikrydsning på Ny Ringstedvej i Hvalsø. (2) Trafiksikkerhedsforanstaltninger
på Bentsensvej i Hvalsø. Se vedhæftede.
Projekterne drøftes kort. Der inviteres til, at evt. kommentarer kan sendes til Trafikafdelingen i
Lejre Kommune.
• 17.50: Orientering og drøftelse af udvikling af Hovedgaden: Med udgangspunkt
høringssvar, se vedhæftede, samt møde i Hovedgadegruppen 19. maj 2020.
Høringssvar gennemgås samt pointer fra Hovedgadegruppens møde 19. maj. Pointer og ønsker
identificeres med henblik på, at cowi efterfølgende kan estimere, hvad de betyder for
økonomien i det eksisterende anlægsoverslag. Nogle af de centrale ønsker er:
• Københavnerfortov frem for asfaltfortov – et sammenhængende forløb af
Københavnerfortov igennem hele Hovedgaden fra rundkørsel til rundkørsel.
• Flaghuller til flagalleen.
• Hævet flade ved Søvej/Hovedgaden samt mere grønt i dette forløb, ordentlige rækværk
mv.
• Ekstra udtræk til julebelysning.
• Udskiftning af eksisterende træer til nye sunde træer plantet, så de kan holde og vokse
ligesom på Stationsforpladsen (ca. 25-30 stk.)

Der arbejdes ikke videre med forslag omkring ensretning af Hovedgaden, da trafik i to retninger
har været en besluttet forudsætning for arbejdet med Hovedgaden inden for rammerne af
områdefornyelsen.
• 19.00: Aftentur i byen. Vi ser på de nye tiltag i søområdet, ved stationen mv.
Vi nyder søområdet, der, langsomt med sikkert, bliver dejligere – og mange flere bruger nu
området til ophold og hyggelige møder.
• 19.30: Tak for i dag.

