REFERAT
MØDE I BYSAMARBEJDET
26-10-2020: Byens Hus / Hvalsø Bibliotek

DELTAGERE
Lars Hansson, Peter Schultz Jørgensen, Kirsten Aalbæk, Ole D. Jensen, Rolf Hegedys
Tania Nissen, Lene Creutzberg & Ida Andreasen. Fra administrationen: Bjørn Henrichsen.
Afbud: Gert Fabrin og Merete Grunnet.
DAGSORDEN & REFERAT
•
•

17.00: Velkommen.
17.05: Stationsområdet: Orientering vedr. ansøgning om støtte til cykelfaciliteter på
stationen. Er gået igennem.
Taget til orientering. Godt tilskud til arbejdet med stationsområdet.

•

17.15: Skiltet på 1804-pladsen. Hvordan får vi formidlingen til at fungere på det røde
hus?
Skiltet skæres ud – Rolf hjælper - så de enkelte rammer kan hænges op på det røde
skur. Arbejdsgruppen for Byens Hus & Bjørn fylder ud med info om
områdefornyelsen samt plads til aktuelle begivenheder, høring mv.

•

17.30: Prioritering af det resterende budget i lyset af budgetforhandlinger og
byfornyelsesprogram.
I forbindelse med budgetforhandlingerne besluttede politikerne at tildele yderligere
1,5 mio. kr. til Hovedgaden under forudsætning af, at midlerne sikrer, at det
planlagte og foretrukne Hovedgadeprojekt med budget på ca. 6,25 mio. kr.
realiseres.
De ekstra midler til Hovedgaden gav anledning til glæde, fordi de sikrer et bedre
Hovedgadeprojekt. Dog medfører gennemførelsen af Hovedgadeprojektet til 6,25
mio. kr., at planlagte projekter ved stationen, i søområdet og ved Skolevej mellem
bibliotek og skole (byens hus), skal beskæres med omkring 0,5 mio. kr. Dette gav
også anledning til frustration blandt de berørte arbejdsgrupper.

•

19.30: Udarbejdelse af tidsplan for de resterende projekter.
Hovedgadegruppen og Kunst & Forskønnelse (1804-pladsen) involveres i
projekteringen af Hovedgaden, som går i gang nu i samarbejde med Cowi. Det blev
nævnt, at de er afgørende, at projekteringen gennemføres i samarbejde med både
ingeniører og arkitekter, så projektet både bliver funktionelt og smukt. Bjørn går
videre med dette.
Inden næste møde i Bysamarbejdet mødes Stationsgruppen, Frodighed & Samspil og
arbejdsgruppen for Byens Hus for at prioritere de resterende projektmidler i lyset af
budgetreduktionen på 0,5 mio. kr. samt lægger tidsplan for gennemførelsen af de
resterende projekter. Bjørn indkalder, og resultatet præsenteres på næste møde i
Bysamarbejdet.

• Ekstra punkt: Forlængelse af områdefornyelsen.
Muligheden for at forlænge områdefornyelsen ud over september 2021 blev drøftet.
Det blev aftalt, at vi det afgørende er tidsplanen for Hovedgaden, som Cowi
udarbejder i november. Forudsætter den en forlængelse af områdefornyelsen ud

over september 2021, så ansøger Bjørn Ministeriet om det. Vi beslutter på næste
møde i Bysamarbejdet.
• Ekstra punkt: Hvalsø Fonden.
Tania & Ida går videre med at igangsætte en crowdfunding for julebelysning med
Bysamarbejdet som afsender. Der skal findes en platform – fx Coop-crowdfunding
eller andet. Mulige samarbejdspartnere er fx Borgerforeningen, Brugsen mv.
Crowdfundingen er en test at lokalsamfundets vilje til at finansiere projekter sammen
- en test og trædesten i forhold til dannelsen af Hvalsø Fonden.
•

Ekstra punkt: Høring om lokalplanen for Søtorvet/Kulturstrøget.
Bjørn orienterede kort om, at lokalplanen for Søtorvet/Kulturstrøget kommer i høring
senere på ugen.

•

Ekstra punkt: Bygningsfornyelse.
Bygningsfornyelsesmidlerne knyttet til områdefornyelsen skal disponeres i år. Bjørn
vil forsøge at søge forlængelse, men det er ikke sikkert, det er muligt. I det lys blev
det drøftet, om Bysamarbejdet kunne indstille ekstra midler til udskiftning af taget på
Hotellet i Hvalsø, jf. tidligere ansøgning. Midler, der skal sikre, at der lægges
naturskifer i stedet for eternitskifer på et af byens vigtigste tagflader.
Der blev stemt om sagen, og der var flertal for at støtte forslaget om ekstra midler til
Hotellet. Dog under forudsætning af, at projektet ikke er gennemført.
Bygningsfornyelsesmidlerne kan ikke støtte projekter, der er gennemført. Såfremt
projektet ikke er gennemført, indstiller Bjørn beslutningen til politisk behandling i
december sammen med ansøgningen om fjernelse af markise hos Poul din Tøjmand.
Rolf lovede at kontakte ”det gamle mejeri” i forhold til et muligt projekt omkring
fjernelse af gasbeton-tilbygninger og forskønnelse af ejendommen ud mod
Hovedgaden. Vi har tidligere været i dialog med ejeren af det gamle mejeri, men
indtil videre er ikke modtaget et relevant ansøgningsmateriale.

•

20.00: Tak for i aften.

