
REFERAT 

MØDE I BYSAMARBEJDET 

25-04-2022: I HVALSØ BIBLIOTEK / BYENS HUS / VED BYENS BORD / 17-18.30 

 

DELTAGERE 

Lene Creutzberg, Ole D. Jensen, Kirsten Aalbæk, Rolf Hegedys, Palle Bruselius. På besøg: 

Line Jacobsen – oplæg om Hvalsø Byforum. 

Fra administrationen: Kari Haugan Engberg & Bjørn Henrichsen. 

 

DAGSORDEN & REFERAT 

1. Kort status på anlæg: Hovedgaden, stationen, det grønne gennembrud/byens hus 

mv. 

Forsinkelsen af færdiggørelsen af Hovedgaden grundet uforudsete problemer med 

kloakledninger er selvfølgelig til gene for alle – ikke mindst handelslivet. Alle 

arbejder for den hurtigst mulige løsning – og der kommunikeres løbende, når Henrik 

ved besked. Vigtigt, at der vandes løbende i Hovedgaden, så det grønne ikke går ud.   



Kirsten er i dialog med Gottlieb omkring færdiggørelsen af 1804-pladsen – der er 

kontakt, så sten mv. placeres rigtigt. Bjørn undersøger, om der kommer vandpost og 

cykelpumpe på pladsen også. 

Lene fra Hovedgadegruppen m.fl. nævner, at der er træer i Hovedgadeprojektet, 

der måske ikke realiseres som planlagt. Bjørn vil tage status med Marianne og 

Henrik omkring det og give en melding. 

Det nævnes desuden, at der måske ikke kommer en grøn hæk/forløb i stedet for 

plankeværket ved indkørslen til Brugsen, som planlagt, da det er Kims matrikel. Line 

vil drøfte muligheden for at Kim går ind i opgaven med at finde en grøn løsning i 

stedet for plankeværket – og på en måde, så lys fra bilerne ikke genere naboer, når 

de kører fra Brugsen og ud på Hovedgaden.       

Ole fra Stationsgruppen nævner, at Charlott stadig er i færd med at udvikle på træet 

Alma på Stationsforpladsen – der kommer vist skilte på træet i samarbejde med 

skolen. Ole er også i dialog med GRO om løsning på lyset til Alma. 

2. Oplæg fra Line Jacobsen. Derefter fælles drøftelse af muligheder for at danne et 

"Hvalsø Byforum" – muligheder og videre proces. 

Line præsenterer oplæg og udkast til vedtægter for en ny byorganisation i Hvalsø 

med fokus på at understøtte lokale udviklingsinitiativer og byliv – Hvalsø Byforum. 

Der er hentet inspiration fra både Kirke Hyllinge Byforum og Skibby Aktive. 

Alle er meget positive, og Line arbejder videre med dannelse af foreningen. 

3. Tak for i dag. 

Næste møde er mandag den 30. maj 2022 fra 17-18.30. 

 

 

 

 


