
REFERAT: MØDE 6 I BYSAMARBEJDET HVALSØ – 8. JANUAR 2018  
 
DELTAGERE I HVALSØ BIBLIOTEK: Lene Creutzberg, Peter Schultz Jørgensen, Ole D. Jensen, Rene Jørgensen, Rolf 
Hegedys, Charlott Bamford, Gert Fabrin, Erwin Næs, Søren Jepsen og Merete Grunnet. Fra administrationen: 
Kari & Bjørn. Afbud fra Louise Bonde Raasthøj og Tom E. Thomsen. 

 

DAGSORDEN: 6. MØDE I BYSAMARBEJDET HVALSØ – 8. JANUAR 2018 

       17:00. Velkommen til alle - et Bysamarbejdsmøde i nyt format med ”tematime”. 



       17:05. Samarbejdskultur for Bysamarbejdet Hvalsø: Noget nyt eller nogle behov på denne front? Nogle 
tanker omkring samarbejdskulturen i 2018.  

 
Bjørn nævner, at 2018 blandt andet kommer til at handle om at åbne Bysamarbejdet endnu mere op 
mod byen. Kommunikation skal i gang. Vi har allerede erfaringer fra aktivitetsgrupperne, trafikforsøg i 
Hovedgaden, bygningsfornyelse mv. Men byens kommentarer er ikke nok. Vi skal have flere folk til at 
være med og tage et ansvar for skabelsen af deres by og egne steder. Byens dag i 2018 kan blive et 



startskud for arbejdet med lancering af projekter, aktiviteter, muligheder, ny kommunikationsplatform 
mv. Og vi skal også blive kloge på frivilligheden – hvordan folk motiveres og oplever mening i 
deltagelse. Vi ved, at det er vigtigt, at man lykkes med noget, man gerne vil, når man er med, og giver 
andre muligheder for det samme. Det er også hele tiden vigtigt, at engagement eller opgaver ikke tager 
overhånd, så ildsjælene ikke brænder ud, og at passionen, motivationen og lysten bevares.  

  

       17:10. Status for arbejdsgrupperne: Bordet rundt – arbejdsgrupperne fortæller om igangværende 
projekter. Blandt andet om trafiksikkerhedstiltag i Hovedgaden mv. 

 
Rolf fra Historie/Hvalpesti-gruppen fortæller, at de har produceret de første fire skilte om følgende 
steder: Biografen, Bigården, 1804-pladsen og Stationen. De sættes op, når jorden er fri for frost. Der vil 
være koordinering med bjørn/relevante i administrationen omkring opsætningen, så der ikke 
efterfølgende opstår spørgsmål/usikkerhed omkring placering. Måske 1. april. 
 
Rene fra aktivitetsgruppen fortæller, at torveaktiviteter på Kropladsen løbende har givet flere 
stadeholdere, men at de nu er nået et punkt, hvor det virker usandsynligt, at det på længere sigt kan 
løbe rundt økonomisk uden lidt støtte. Han vurderer ikke, at stadeholderne sælger nok til, at de kan 
betale en stadeleje, der gør en forskel. Rene bad om støtte til nyt hjul til trækvogn, der bruges 
opstilling af markedstelte og markedsaktiviteterne mv. Der er givet en ramme på max 1.000 kr. til 
formålet. 
 
Hovedgade og Trafikgruppen fortalte om de igangværende trafikforsøg, hvor der både er glæde over 
de nye overgange og bump, der har styrket trafiksikkerheden og nedsat hastigheden. Men også en del, 
der er sure over bumpene, fordi de opleves som voldsomme og irriterende, selvom de er godkendt til 
40 km/t. Erwin nævner, at det er godt med forsøgene, men ærgerligt at bumpene er så voldsomme. 
Ole nævner, at man ikke altid kan få det hele, trafiksikkerhed og glade bilister. Der tales også om en 
mulig udfordring i forhold til øget trafik på Søvej som følge af en hastighedsbegrænsning af Søvej. Det 
blev aftalt, at Bjørn og Hovedgade/trafikgruppen undersøger muligheder for udskiftning af bump til 
mere venlige 40km/t-godkendte typer, og at der i forbindelse med næste gruppemøde gøres status på 
forsøgsperiode, hvad vi har lært, og evt. ophør/videreførelse af forsøg. Næste møde i Hovedgade- og 
Trafikgruppen er 12/2 fra 17-19 hos Søren Jepsen.  
 
Peter fra Frodighed og Samspil fortæller kort om gruppens ansøgning om etablering af lille skovhave, 
og Bjørn koordinerer med relevant administration i forhold til myndighedsgodkendelse. Kommende 
projekt med pileflet og samarbejde med skolen/Lars Hansson – få en skoleklasse til at være med. 
Næste arbejdsdag er 8. april.  
 
Charlott fra Kunst- og Forskønnelsesgruppen fortæller, at arbejdet med skiltetræet går i gang 5. 
februar, og at de vil indhente tilladelse til arbejdet (afspærring på kommunalt areal). Bjørn hjælper. 
Charlott viser fysisk model af skiltetræet, der er ret imponerende.  

 
Ole fra Stationsgruppen fortæller, at de undersøger tilbud omkring lys på fugl mv.  

 

       17:30. Foreningsrepræsentanterne fortæller: Hvad sker der i foreningerne? Ønsker, projekter og 
dagsordener, der kan samarbejdes omkring?  

 



Gert fra Bylavet fortæller om deres arbejde for en udvidelse af centerområdet i Hvalsø, så der kan 
etableres ny dagligvareforretning nord for banen.  
 
Merete fra PHI fortæller, at Lejre Idrætsunion nu er med i PHI også, og at de glæder sig til, at komme i 
gang med arbejdet med parkourprojektet. 
 
Erwin fra Hvalsø Bio fortalte om istandsættelse af biografen, hvor der nu er udskrevet konkurrence om 
nyt kunstværk til biografen, og at der brug for midler til projektet. Der er også snart dag med åbent 
hus, hvor man kan opleve stedet. Bjørn nævnte, at de jo kan prøve at søge bysamarbejdet om støtte, 
hvis de kan argumentere for, at støtten kan medvirke til at løfte bymidten, jf. byfornyelsesprogrammet.  
 
Søren havde intet nyt fra Erhvervsforeningen. 

 

       17:50. Kommunikationsplatform og øvrige input til den aktuelle kommunikation: Nu går arbejdet 
endelig i gang.  

 
Kari fortæller, at hun starter med at få facebookgruppen til at fungere, og at hun efterfølgende vil 
udarbejde et bud på, hvordan hjemmesiden kan blive til drøftelse – februar/marts, og senest på mødet 
i Bysamarbejdet 12. marts 2018. 
 
Her begynder også en drøftelse af afholdelse af møder i Bysamarbejdet, herunder hvem der kan være 
med til møderne. Gert nævner, at der er behov for, at møderne kan afvikles effektivt, og at det ikke 
foreneligt med mange flere deltagere eller åbne stormøder med mange gæster/spørgsmål. Rolf bakker 
op. Bjørn nævner, at vi allerede har besluttet, at gæster er velkomne til møderne som lyttere eller hvis 
de har forslag/input til Bysamarbejdet, men at vi selvfølgelig skal sørge for, at møderne fortsat kan 
afholdes effektivt og godt. Spørgsmålet om mødeformatet bliver ikke drøftet færdigt, og det 
videreføres som selvstændigt punkt på møde 12. marts 2018.     

 

       18:00. Vandet i Hvalsø: Proces med Fors A/S i 2018 omkring separatkloakering og samskabelse omkring 
forsyningsindsatser er under udvikling. En helt central indsats i Hvalsø i 2018.  

 
Bjørn fortæller om processen med Fors A/S og deres rådgivere Envidan, herunder kommende 
introduktionsmøde med byen primo februar. Det er planen, at der i 2018 skal udvikles en masterplan 
for separatkloakeringen i Hvalsø i samskabelse mellem Hvalsø, Lejre Kommune, Fors A/S og Envidan. 
 

       18:10. ”Kulturstrøget” og etablering af P-Plads ved Søtorvet: SLA præsenterer første bud på møde 
22/1.  

 
Bjørn orienterer om processen, og at brugerrådet for Hvalsø Hallen skal involveres også. Bjørn har 
inviteret dem til møder.  
 

       18:15. Oplevelseskort/skilte på Hvalsø Station: Der arbejdes på sagen. Bjørn viser kort med pt. følgende 
steder nær Hvalsø: Tadre Mølle, Aastrup Kloster og Skov, Avnsø samt Bidstrup Skovene. Dertil følgende 
andre stede i Kommunen: Ledreborg Slot og Ledreborg Skovene, Sagnlandet Lejre, Øm Jættestue og 
Ejby Ådal. Har I ideer til udflugtsmål nær Hvalsø?  

 



Flere nævner samstemmigt, at det er en lidt kedelig proces, når man præsenteres for et færdigt 
projekt, som man ikke kan få rigtig indflydelse på. Rolf nævner, at de gerne vil have skilt på begge sider 
af stationen. 

 

       18:20. Hovedgaden 20: Politisk behandling af henvendelse vedrørende køb. 
 

Bjørn refererer den politiske beslutning om ikke at imødekomme anmodningen om køb af Hovedgaden 
20 fra Gert og Søren, som bliver taget til efterretning. Gert nævner muligt køb af villa bag cafetten, evt. 
brug af stationsbygningen til et fremtidens byens hus. Der er mange muligheder, og Byens Hus er punkt 
på næstekommende møde i Bysamarbejdet den 12. marts 2018. 

 

       18:25. Punkter til kommende møder: Områdefornyelsens dag - Fastlæggelse af dag inden sommerferie 
2018. Stader til torveaktviteter - Opfølgning på tidligere ansøgning fra GRO – møde planlægges snarest 
muligt. 

 
 Punkterne overgår til møde 12. marts 2018. 

 
INDKOMNE FORSLAG 
 

      18:25. Skovhave: Ansøgning fra Frodighed og Samspil – se vedhæftet. 
 
 Der var bred opbakning til forslaget. Hvalpestien – vil gerne lave skilt til stedet. Der blev spurgt til 

driften, og den vil arbejdsgruppen tage sig af. Det blev nævnt, at gruppen skal tænke over størrelsen af 
træer, så de kommer til at passe ind i området. Bjørn nævnte, at der skal koordineres med ham i 
forhold til myndighedsgodkendelse af projektet, og at det bør tænkes sammen med arbejdet med 
”Kulturstrøget”. 

 

      18:35. Madsamling: Ansøgning fra Camila Martinson – se vedhæftet.  
 

 Der var ikke opbakning til at støtte projektet, trods det at flere fandt det ret sympatisk og positivt. 
Primært fordi, at flere var usikre ved at støtte private erhvervsdrivende direkte i områdefornyelsesregi. 
Bjørn nævnte, at det muligvis også kunne være et problem i forhold til områdefornyelsens rammer. 
Peter nævnte, at initiativet er positivt, og ideen om at få samlet en lokal fødevarehandel på stationen 
er god. Og at de burde tale med LØFF. Rene tilbyder telt på kropladsen på markedsdage - det er en 
invitation.  

 

      18:45. Forskønnelse af Viadukten fra Kunst og Forskønnelsesgruppen: Anmodning om opbakning til 
projektet fra Kunst og Forskønnelsesgruppen, herunder mulighed for at søge Bysamarbejdet om 
økonomisk støtte. 

 
Charlott præsenterede kort Kunst & Forskønnelsesgruppens ideer med forskønnelse af viadukten med 
maling, lyst og kunst inkl. proces, hvor der udvikles tre forslag til løsninger, som efterfølgende drøftes 
med lokalsamfundet på borgermøde. Gruppen vil i samarbejde med Lejre Kommune ansøge LAG om 
medfinansiering af projektet – lige under 300.000 kr. Ansøgning afsendes senere på aftenen 8/1. 
 



Bysamarbejdet spørges om de er positivt indstillede i forhold til at afsende anssøgningen, og om de vil 
se positivt på, at være med til at medfinansiere en senere ansøgning, hvis LAG-ansøgningen bliver 
positivt modtaget.  
 
Der var brev enighed om, at projektet er godt, og at man vil se positivt på at være en part i 
finansieringen af projektet. Dog skal man først se en konkret og rettidigt indsendt ansøgning til 
behandling i Bysamarbejdet, hvor projektet beskrives og er mere klarlagt, før man kan beslutte konkret 
medfinansiering. Fx i forhold til samarbejdsaftale mellem Lejre Kommune og Banedanmark.  
 
Der blev også talt om forskellige måder at farvesætte på, fx med inspiration fra Søtorvet, den gamle 
stationsby, grøn-blå-cykel-by etc. Rolf viste også nogle farveskalaer og muligheden for at arbejde med 
en fast palette på tværs af flere projekter i byen. Det kan gøres på mange forskellige måder, og det vil 
der blive arbejdet videre med senere i processen med udarbejdelse af forskellige forslag, hvis projektet 
opnår støtte. 



      18:55. Lille pause. 

 
TEMADRØFTELSE: BYGNINGSFORNYELSESINDSATSEN 
 

       19:00. Siden sidst: Hvad er der sket? Gåtur i Hovedgaden mv. 
 
 Intet nyt.  
 

       19:05. Introduktion til SAVE-registreringen: Inspiration til det videre arbejde. Bjørn fortæller om vigtigt 
indhold. Læs her: http://www.voreshvalsoe.dk/images/PDF/Historik/Bevaringsvaerdier_i_hvalsoe.pdf. 

 
 Bjørn gennemgik SAVE-registreringen, så alle er med på, hvad der findes i dokumentet, herunder både 

enkeltbygningsregistreringer med råd til istandsættelse samt mere overordnede analyser af 
stationsområdets og Hovedgadens bymiljøer.  

 

       19:15. Gennemgang af ansøgningsmaterialet: Krav fra staten mv. Vi gennemgår ansøgningsmaterialet 
med henblik på at forstå rammevilkår. Læs mere og hent ansøgningsskema her: 
http://www.voreshvalsoe.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=215. Bjørn 
introducerer. 

  
 Bjørn gennemgår, så alle er orienterede. 
 

       19:30. Principper for støtte: Vi drøfter, hvad der skal gøres anderledes sammenlignet med sidste 
ansøgningsrunde. Hvad er de væsentlige kriterier for støtte for områdefornyelsen? Fx støtte til de mest 
trængende/forfaldne bygninger etc. 

 
 Der bliver talt rundt om emnet. Der er bred enighed om, at det der skal støttes, skal skabe stor 

værdi/forbedring for pengene, og flere mulige kriterier blev nævnt. Det blev aftalt, at Bjørn til 
kommende møde i Bysamarbejdet 12/3 vil opsamle kriterier og holdepunkter, så vi kan få den nye 
ansøgningsrunde sat i gang hurtigst muligt.   

 

http://www.voreshvalsoe.dk/images/PDF/Historik/Bevaringsvaerdier_i_hvalsoe.pdf
http://www.voreshvalsoe.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=215


       19:50. Næste ansøgningsfrist: Hvornår og hvordan gør vi, herunder forventningsafstemning omkring 
politisk proces. 

 
 Overgår til næste møde i Bysamarbejdet 12/3. 

 
 
TAK FOR I DAG 
 

       19:58. Lynevaluering af mødet og tak for i dag. 
 

 


