REFERAT
MØDE I BYSAMARBEJDET
31-01-2022: I HVALSØ BIBLIOTEK / BYENS HUS / VED BYENS BORD / 17-18.30

DELTAGERE
Lene Creutzberg, Ole D. Jensen, Merete Grunnet, Helle Weiergang (via TEAMS),
Kirsten Aalbæk, Rolf Hegedys, Palle Bruselius. På besøg: Line Jacobsen fra foreningen
Byens Lys. Fra administrationen: Kari Haugan Engberg (via TEAMS) & Bjørn
Henrichsen.

DAGSORDEN & REFERAT
1. Status på Hovedgaden
Det går fremad. Særligt i den sydlige del. Meldingen fra Trafikafdelingen er, at der er
opstået problemer med kloak i den nordlige del af Hovedgaden. Det undersøges nu,
hvad der skal gøres, og afklaring omkring dato for færdiggørelse meldes ud, når der
kan siges noget mere præcist – via Trafikafdelingen.
Bysamarbejdet ønsker kommunikation til byen omkring færdiggørelsestidspunkt, så
snart det er muligt. Det blev foreslået, at der indrykkes en annonce i Lokalavisen vedr.
Hovedgaden, så borgerne bliver informeret om, hvorfor det trækker i langdrag.
Det blev nævnt, at der er fliser i Hovedgaden, der ikke ligger lige, og at det bør
udbedres. Desuden at Hovedgadegruppen sammen med Trafikafdelingen undersøger
forskellige farver og belægningstyper til de nye cykelstier.
2. Status på Søområdet, den lille skolegård, det grønne gennembrud mv.
Helle fra Frodighed & Samspil orienterede: Det grønne gennembrud er gennemført,
og alle er ret glade for det.
Arbejdsgruppen har nu fokus på omdannelsen af den lille skolegård med bænke og
farvet asfalt/termoplast eller lignende – også koblet til biblioteket/byens hus. Dertil
skal plantes græs eller andet grønt oven for det grønne gennembrud.
Der vil også blive arbejdet på at synliggøre Byens Hus som koncept – via skiltning,
byens bord mv. Biblioteket vil indgå aktivt i dette arbejde.
3. Status på Stationsområdet.
Stationsområdet bliver gradvist flottere. Det nye cykelbyrum er næsten færdigt med
bænk og træ. Elektrisk cykelpumpe er på vej samme med infografik/klistermærker,
der dedikerer de overdækkede cykelpladser til el-cykler og ladcykler.
Ole fra Stationsgruppen arbejder på at finde en løsning på el til skiltetræet i
samarbejde med GRO. Der skal muligvis købes og installeres en ny kontakt på
Stationsbygningen. Ole nævnte desuden, at GRO ønsker en aftale med Lejre
Kommune omkring betaling af el koblet til Stationsbygningens udendørs lamper.
Bjørn nævnte, at Ole kan forsøge at tale med Henrik Bech Hjortbøl fra

Trafikafdelingen, men at det nok er ejeren af bygningen / DSB, der skal laves aftale
med.
4. Status fra arbejdsgrupper.
Hvalpestigruppen: Rolf orienterede om, at der er flere skilte under udarbejdelse –
inden Hvalpestien er helt færdig.
Kunst & Forskønnelse: Kirsten fortalte, at de arbejder med placering af ny smuk sten i
søområdet. Gruppen arbejder også på et projekt i den gamle grusgrav, og de har
dialog med Olaf Mandske om det ødelagte foto i Tunnelen. Der er sat i gang i et nyt,
men at glasset produceres i Tyskland, og at der tager lidt tid inden det bliver
repareret.
5. Skift af lys i rundkørsler samt viadukten.
Lamper i viadukten er lige blevet skiftet. Det ser godt ud. Løsning med el i rundkørsler
er stadig i proces med JK-EL.
6. Orientering omkring arbejde med skøjtebane.
Kultur & Fritid arbejder stadig med ideen, men Bjørn er ikke helt sikker på, hvad det
bliver til. Bysamarbejdets ideer til placeringer på hhv. Kropladsen og nord for Hallen
er videregivet.
7. De første ideer: Hvad skal vi nå før områdefornyelsen afsluttes i september 2022?
Kan vi komme i mål med dannelse af ny byorganisation? Kan vi skabe en ordentlig
hjemmeside/kommunikationsplatform/udvikle www.voreshvalsoe.dk? Skal vi have en
afslutningsfest i byen, når det hele står klar efter sommerferien?
Der er stor enighed omkring en fejring af områdefornyelsen, når alle projekter er
færdige i september. Kari og biblioteket/byens hus vil gerne bidrage. Der skal være
byvandring rundt i hele bymidten med fremvisning af alle indsatser, helte og
heltinder.
Det er oplagt at koble fejringen til Kulturnatten, når folk alligevel er ude i bymidten.

Der er lyst til arbejde med en byorganisation/www.voreshvalsoe.dk efter
områdefornyelsen, men hvordan er stadig ikke helt klart. Det blev aftalt, at ”stikke en
finger i jorden” på bylaugets kommende generalforsamling.

Billeder: Stationsforpladsen bliver dejligere, og det nye cykelbyrum tager form

