REFERAT
MØDE I BYSAMARBEJDET
30-05-2022: I HVALSØ BIBLIOTEK / BYENS HUS / 17-18.30

DELTAGERE
Helle Weiergang, Lene Creutzberg, Ole D. Jensen, Rolf Hegedys, Palle Bruselius, Marianne Hansen
og Line Jacobsen (på besøg fra Hvalsø Byforum). Fra administrationen: Bjørn Henrichsen.
DAGSORDEN & REFERAT


17.00 Status på anlæg og arbejdsgrupper: Hovedgaden, stationen, det grønne
gennembrud/byens hus mv.
Status på Hovedgaden. Bjørn orienterer om, at der er melding fra Fors om, at de giver svar
på færdiggørelsesdato for Hovedgaden i løbet af denne uge. Når der er svar, skrives ud.
Der er fuldt fokus på at få opgaven løst hurtigst muligt.

Grønt i Hovedgaden: Det påpeges, at der er grønt i Hovedgaden, som ikke realiseres helt
som planlagt. Den grønne port i den sydlige del af Hovedgaden ved fysioterapeuten skal
sikres et grønt markant udtryk og ikke kun lav bevoksning. Det samme gælder de planlagte
træer foran Hovedgaden 20. Bjørn sikrer, at der kommer dialog mellem Henrik og
Hovedgadegruppen.
Træ i den store bænk på 1804-pladsen: Ved en fejl er der sat et meget lille træ i midten af
bænken. Udgangspunktet var et markant træ, og Bjørn går i dialog med Marianne og
Henrik om muligheder for at skifte til et mere markant træ, der kan give byrummet fylde og
karakter. Kunst & Forskønnelse og Hovedgadegruppen tages med på råd.
1804-pladsen: Der er sat et af de gamle midlertidige betonrør til opsamling af
cigaretskodder. Betonrøret skal erstattes af en mere elegant løsning, og Bjørn går i dialog
med Marianne omkring en løsning.
Byens Hus, det grønne gennembrud & kulturstrøget: Helle fra Frodighed & Samspil
fortæller om det aktuelle arbejde i gruppen, og at fokus nu er på en løsning i byrummet
omkring biblioteket og i det grønne gennembrud i stedet for området foran skolen – den
lille skolegård. Der samarbejdes med Gottlieb omkring løsningen.
Marianne fra Kunst & Forskønnelse fortæller, at de arbejder med placering af en stor smuk
sten i søområdet samt en bænk, hvis der er penge nok.
Stationsområdet: Ole fra Stationsgruppen fortæller, at de arbejder på bedre lyskæder til
træet Alma, og han nævner, at Charlott arbejder med vejviserskilte til projektet.
Hvalpestien: Rolf fortæller, at de arbejder på de sidste skilte.


18.00 Status på Hvalsø Byforum
Line fortæller, at arbejdet med at etablere Hvalsø Byforum er i gang. Arbejdsgruppen
holder møde 15. august, og at der er planlagt stiftende GF den 5. september i Spisehuset.
Der er stadig afsæt i Vision Hvalsø, og hovedformålet er at støtte den lokale udvikling – at
man fx kan bruge foreningen, når man skal søge samarbejdspartnerne samt fonds- og
puljemidler.
Bjørn fortæller, at der er et lokalt projekt i gang i grusgraven – Vores Grusgrav – som gerne
vil i kontakt med foreningen og samarbejde.



18.15 Næste møder og evt.
Næste møde er torsdag den 11. august fra 17-18.30 i Biblioteket / Byens Hus.



18.30 Tak for i dag.

