
 

 

 

 

REFERAT 

MØDE I BYSAMARBEJDET 

29-11-2021: I HVALSØ BIBLIOTEK / BYENS HUS / 16-17.30 

 
 

DELTAGERE  

Lene Creutzberg, Merete Grunnet, Helle Weiergang, Leif E. Petersen, Kirsten Aalbæk, Rolf 

Hegedys, Ida Andreasen & Palle Bruselius. Fra administrationen: Bjørn Henrichsen.  



DAGSORDEN & REFERAT 

Status på områdefornyelsens anlæg – der er godt gang i sagerne: Vi hører fra Hovedgaden, 

Søområdet/det grønne gennembrud/byens hus samt Stationsområdet med nyt cykelbyrum og 

udvikling af skiltetræet. 

Hovedgaden 

Anlægget forventes færdig i slutningen af januar 2022. Slidlag og grønt kommer i løbet af 

foråret – senest april. Henrik Hjortbøl, leder af trafikafdelingen, undersøger aktuelt om de 

gennemgående cykelbaner i Hovedgaden kan laves bedre med farvet termoplast i stedet for 

farvet asfalt. Henrik sender yderligere information og farveprøver til Hovedgadegruppen.  

Følgende bemærkes: 

• Det er vigtigt, at underlag i termoplast ikke bliver glat at cykle på i vådt vejr. 

• Der er generelt mange positive kommentarer i forhold til, at anlægget af Hovedgaden er 
i gang. Blandt andet roses Københavnerfortorve. 

• Der er også frustration i forhold til larm og der er forretninger i Hovedgaden, der er 
negativt påvirkede af anlægget.  

• Desværre er stadig bilister i Hovedgaden, der kører alt for stærkt på trods af anlægget. 
 

Stationsområdet 

Ny bænk med træ er opsat i det nye rekreative cykelbyrum overfor Hvalsø Bio. Charlott har 

givet skiltetræet Alma en større smukkesering: Birketræ er taget ned. Ny lys-udsmykning er sat 

på sammen med ”snefnug” i ler lavet sammen med børn på Hvalsø Skole. Leif har arbejdet med 

at få lyset til at fungere. Bjørn spurgte en gruppe unge på stationen, hvad de tænker om 

skiltetræet Alma nu. De var meget positive. 

Følgende bemærkes: 

• Der er glæde ved, at der sker meget nu. At områdefornyelsens anlæg på stationen bliver 
realiseret, og at Charlott har arbejdet med skiltetræet Alma, der er blevet meget 
flottere. 

• Det bør overvejes at sætte blomsterkasse/lægge sten, så der ikke kan køre biler ind i 
cykelbyrummet, som Kirsten har bemærket.  
 

 

 



Søområdet / Det grønne gennembrud 

Det grønne gennembrug er nu etableret med trappe op til den grønne kile samt fjernet 

blokerende hække foran madkundskabs-lokalet. Dermed er skabt bedre bysammenhæng – 

koblingen mellem søområdet og den grønne kile er styrket. Arbejdsgruppen Frodighed & 

Samspil arbejder med følgende: 

• Plantning af græsser ovenfor det grønne gennembrud. 

• Færdiggørelse af Byens Hus og den lille skolegård. 
 

Følgende bemærkes: 

• Alle er glade for resultatet med det grønne gennembrud. 
 

Diverse: Lys i rundkørsler samt viadukten. Resterende budgetter for arbejdsgrupper. Status 

foreningen ”Byens Lys”. Hvor kunne der være en udendørs skøjtebane i Hvalsø Bymidte – 

henvendelse fra Kultur & Fritid.   

Følgende drøftes og aftales: 

• Bjørn kontakter JK-EL for reparation af lys i viadukten samt løsning på lys i rundkørsler, 
hvor der ikke skal betales for tænding eller slukning. 

• Foreningen Byens Lys har nu indsamlet omkring 190,000 kr., som bruges på julelys i 
byen. Der er allerede sat en del op i lysmaster, der ikke påvirkes af anlægget i 
Hovedgaden. 

• Kunst & Forskønnelse ønsker information om resterende budget i deres arbejdsgruppe. 
Bjørn oplyser, at der på møde den 7. december 2020, hvor områdefornyelsens 
resterende midler blev disponeret, blev disponeret 25.000 kr. til et vægmaleri efter 
ønske fra Kunst & Forskønnelse.  

• Input til mulig placering af skøjtebane: Kropladsen eller syd for Hallen ved skaterbanen. 
Det skal være et sted med lys. 

 

Møder i 2022: Hvad er der brug for frem mod september 2022, hvor områdefornyelsen 

afsluttes? 

Følgende blev aftalt: 

• Mandag den 31/1  

• Mandag den 28/3 

• Mandag den 30/5 



 

Alle fra 17-19 i på Hvalsø Bibliotek / Byens Hus. 

 

 



 
 

 



 
 

 
 


