2. møde i Blomstrende by i Bevægelse
Tid:
onsdag d. 13. maj kl. 16-18
Sted:
Projektkontoret, Hovedgaden 12
Deltagere: Alison, Åse, Dorthe, Anne Marie, Birthe, Ulla, Henrik, Flemming,
Helle, Kari & Lars
Afbud: Britta
Mødeleder: Bodil
Referent: Emil
DAGSORDEN
Emne
0. Præsentationsrunde
1. Godkende referat fra sidste møde

2. Sket siden sidst
Blomstrende by i bevægelse
Velkommen til Hvalsø
Byforum 2015

Bemærkning

STATUS/REFERAT

Bodils supplerende noter fra mødet:
Amfiteater, Bestil hos tekniske skoler,
Grillpladser, Vand og toiletter vigtigt
(tidligere Ellegaard og Brugsen), små
haverum – fx Valby, at kulturhusene åbner
sig mod søen, Åbn Søhus, Flere
træer/frugttræer, træer langs Søvej, fælles
trampolin, skaterbane/regnvandsløsning,
Svævebane. Et (for) stort område bruges til
telt til pinse og når der er Cirkus.
Der er en blomstereng på vej ved
Nyttehaverne i den grønne kile. Alison står
for projektet. Palle Bruselius vil gerne skrive
om det i Lejre Lokalavis.

Alison?

AnneMarie skal have møde med driften om
selektiv slåning af det offentlige
”trekantområde” ved Kløvermarken. Det
kunne også være noget for Palle at skrive
om. Han vil gerne interviewe de involverede
borgere.

Emil spørger
AnneMarie
om
interview og
sætter
hende i
kontakt med
Palle.

Gruppen ”Velkommen til Hvalsø” havde
sidste torsdag møde med bl.a. Sille, som
gerne vil lave café på stationen og derfor
gerne vil høre om tankerne bag en
bibliotekscafe
3. Gåtur om søen – hvad kunne man
arbejde med?

Opfølgning

Kari fortalte om bibliotekets ønsker om at
afprøve nye muligheder - herunder etablere
bistader og samarbejde med flygtninge.
Der er opbakning til at begynde indsatsen
med at åbne biblioteket mod søen og
samtænke en bibliotekscafe med
Søpavillonens legeplads, som bliver fri for
hegn juni/juli. En cafe kræver Caféborde og

Bodil og
Emil holder
møde med
Sille og
Spisehuset

–stole samt styr på drift og åbningstider.
Det blev besluttet at indvielse af
Søpavillonens legeplads bedst lægges i
august, når børn og voksne er tilbage fra
sommerferie. (Lars Andersen har tanker
om koncert)

Kari, Bodil

Bodil

Det blev også besluttet, at alle til næste
møde på kort over området skitserer, hvor
de kunne forestille sig hvad, så vi på næste
møde kan lave en fælles brainstorm/skitse,
som kan bruges som udgangspunkt for hhv.
en plan over her-og-nu-tiltag og en
langsigtet plan for udvikling af søområdet.
Skema om kvalitetskriterier for byrum fra
Gehl Architects kan inspirere.
Eleverne på Hvalsø Skole vil måske komme
med input til ønsker. Emil og Bodil er
inviteret til ledermøde på skolen d. 3. juni.

4. Succeskriterier for gruppens
arbejde

(Kulturhuset er også interesseret – Kari
koordinerer)
Vi vil gerne opnå:
At alle byens brugere:
- småbørn
- skolebørn
- unge
- midaldrende
- ældre
- handicappede
- indvandrere
Får lyst til at tage ophold i og bruge
området (morgen, middag, aften, nat,
forår, sommer, efterår vinter?)
Samtidig skal de projekter, der
gennemføres, være bæredygtige socialt
miljømæssigt og økonomisk. Dvs. at ikke
mindst driften skal tænkes grundigt
igennem.

5. Målemetoder

Det er muligt, at eleverne på Hvalsø Skole
gerne vil arbejde med bud på, hvordan
man kan måle brugen af området.

6. Tidsplan

Hvad kan vi nå inden årets udgang?
Hurtige/billige Her-og-nu-indsatser og
længerevarende/dyrere langsigtede
indsatser. Der er lagt op til at hver
temagruppe har 100.000 kr. at arbejde med
her og nu. Større og dyrere projekter skal
måske fundraises.
Sammenhængen til områdefornyelse i
hovedgaden og udvikling på stationen skal
sikres. Kommunens medarbejdere på Vores
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Emil og
Bodil
Kari

Hvalsø skal sikre den indbyrdes
koordinering
7. Her-og-nu-indsats

Hvad tager vi fat på nu? Hvem gør hvad?
Det blev aftalt, at alle til næste gang
skitserer på kort over søområdet med
angivet størrelsesforhold, hvilke funktioner,
de kunne forstille sig hvor.
Ud fra dette laves et fælles kort med
skitser, og det drøftes, hvilke tiltag der kan
nås/er råd til inden jul, og hvilke, der bør
indgå i en større plan.

8. Fonde

Hvilke fonde bør vi søge – hvornår?

9. Formidling til byen

Hvordan formidler vi bedste vores indsats til
byen, så alle bliver klar over, at der sker
noget? Vægavis og via Lejre Lokalavis. Palle
Bruselius vil gerne interviewe deltagerne og
skrive om indsatser/drømme for
byen/yndlingssteder i byen.

10. Eventuelt – herunder næste møde

Onsdag d. 3. juni kl 16-18
Se punkt 7.
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Bodil

Alle

