
 

 

4. møde i Blomstrende by i Bevægelse 
 
  
Tid:            Onsdag d. 24. juni kl. 16-18 
Sted:          Projektkontoret, Hovedgaden 12 

 

Deltagere:  Alison, Åse, Dorthe, Britta,  Anne Marie, Birthe, Ulla, Henrik & 
Flemming, Helle, Kari, Lars 

 

Afbud: Allison, Lars, (Britta – på ferie?)  
Mødeleder: Bodil  
Referent: Emil  

 
DAGSORDEN STATUS/REFERAT 

Emne Bemærkning Opfølgning 
1. Godkende referat og dagsorden  

 
Ingen bemærkninger  

2. Den videre plan for området – 
herunder indlæg fra Habitats  
http://www.habitats.dk/ 
 
 
 

Skitsering af fællesmængden fra 
gruppens gennemgang af ideer på 
sidste møde:  
 
Set fra en landskabsarkitekts synsvinkel bør 
oplevelserne have tynge ved 
biblioteket/legepladsen og stråle derfra ud i 
området – med mindst intensitet på den 
modsatte side af søen, hvor der fortsat skal 
være plads til cirkus- og festtelte m.v. 
Kommunens Vejafdeling tager ansvaret for 
at følge op, hvis tivoli eller andre sviner eller 
ødelægger græsset. Det passer fint med, 
hvor det er folk bevæger sig mest. 
 
Der er enighed om at arbejde med følgende 
grov-disponering af arealet ved søområdet: 
 

1. Småbørn og (bedste)forældre ved 
Bib-cafeen/legepladsen,  

2. Ungehjørne i hjørnet mellem 
Skolestien/Åsvejen (det er vigtigt at 
inddrage de unge for at sikre 
ejerskab/at de passer på 
faciliteterne)  

3. Picnicområde – grillpladser og bord-
bænkesæt på nordsiden af søen ved 
træerne,  

4. Trænings/legeområde (Cross-fit) for 
de større børn, unge og voksne på 
trekanten mellem Skolevej og 
Søvej.  

 
Der er forslag om, at der etableres noget, 
som primært er for de ældre, og som ligger 
let-tilgængeligt mellem stierne ud for Fakta 
(og Faktas parkeringsplads) – kunne der 
laves duft/sansehave, staudebed? 
 
Medsendt oplæg om succeskriterier blev 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temagruppen 
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vendt, og der er opbakning til de foreslåede 
kriterier i gruppen. Området skal bidrage til 
en positiv identitetsudvikling for byen, og en 
samlet plan skal sikre sammenhæng til den 
omkringliggende by og den samlede 
byudviklingsplan for byen, som vil blive 
udarbejdet i sammenhæng med en 
områdefornyelse i bymidten. 
 
Præsentation af Habitats, som 
fortæller, hvad de kan tilbyde at hjælpe 
gruppen med: 
Habitats er et privat rådgivende firma, som 
har gode erfaringer med et ”Vild-med-vilje-
koncept” –hvor de inddrage de lokale i 
naturvenlig pleje af græsarealer. Det går ud 
på - i afgrænsede dele af offentlige grønne 
arealer - at lade græs og urter gro langt og 
blomstre af hensyn til det naturlige 
dyre/planteliv. De lokale slår kun arealet 
med le om efteråret og fjerner det afslåede, 
så arealerne efterhånden bliver mere 
næringsfattige og får en mere spændende 
flora. Til konceptet hører god information 
om formålet – herunder skiltning ved 
arealerne. Der er med succes lavet 
tilsvarende forsøg i Allerslev. Læs mere her: 
http://www.vildmedvilje.dk/ 
Man kan se et u-slået areal på 
trekantområdet ved Kløvermarken bag 
kirken. Hvis der skal være slåningsevent, 
kan de, der slår Kildeengen, inddrages.  
 
Habitats tilbyder at udarbejde forslag til 
forsøgsarealer ved Skolesøen, og lave 
foredrag og slåningsevent – evt. når 
legeplads m.v. indvies. 
 
De positive ting ved Vild-med-vilje-
konceptet er, at det spiller fint sammen med 
bibliotekets ønsker om bistader og 
kommunens nye strategi ”Vores Sted”, som 
siger, at ”vi trækker naturen helt ind i 
byen”. Det er også med til at skabe mindre 
rum og flere oplevelser i arealet, og det kan 
gøres som forsøg og nedlægges igen. En 
slåningsevent kan desuden få folk til at tage 
større ejerskab til områdets drift og 
vedligeholdelse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bodil 

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

Skolen ser positivt på udvikling af området 
omkring skolesøen. Skolen kunne godt 
ønske sig en sti hele vejen rundt om søen – 
bl.a. til pæle med QR-koder med opgaver – 
man finder det underligt, at man skal op på 
Åsvejen på nordsiden.  
 
Emil har aftale med læreren, Jesper, som 
har de ældste klasser, om at komme i dialog 
med eleverne. Emil vil også forsøge at få de 

 
 
 
 
 
 
 
Emil 
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lidt ældre unge i tale – fx på stationen.  
 
Dialog med Kultur og Fritid, Vej & Park, 
Kommunale Ejendomme. Bodil er i dialog 
om nedrivningsplanerne for Søpavillonen og 
om planerne for drift og vedligeholdelse. 
 
Status fra Lars? Det går fint i den 
nyetablerede støttegruppe for et friluftsbad 
på Facebook, som Lars fremover vil hellige 
sin tid.  

 
 
Bodil 

4. Her-og-nu-projekter 
 
Café, strandstole, strand til de unge, 
Crossfit aktiviteter  
 
 
 

Cafe: Indkøb af stole, borde, parasoller. 
 
Der var indkøbt syv liggestole og tre 
parasoller som efter mødet blev opstillet 
langs søen samt fire cafeborde med hver to 
stole samt en parasol, som blev opstillet ved 
biblioteket. 
 
Formidling og kommunikation til byen: 
Lejre Lokalavis, Facebook – også Lejre 
For Livet, Voreshvalsø.dk – andre 
muligheder? 
 
Det næste, der bør prioriteres, er de unge, 
som mangler et sted at være. 

 
 
Bodil holder 
øje torsdag 
 
 
 
 
Emil og Bodil 
sørger for 
formidlingen 

5. Åbningsevent for 
legeplads/cafe/bibliotek/kulturhus 

 
August/september? 
Åbningsevent kunne lægges fredag d. 28. 
august – på Hvalsø Kulturnat – og blot åbne 
en time tidligere – kl. 16 – af hensyn til 
børnene. 
 
Vi tager kontakt til de ansvarlige for 
Kulturnatten 
 
Hvad kunne en åbningsevent bestå af? 
Plan B for dårligt vejr? Arbejdsgruppe? 
Fx: 

1. Fælles tilplantning af legepladsens 
blomsterkasser.  

2. Der serveres kaffe og kage ved BiB-
cafeén. Måske sponsoreret øl fra 
lokale bryggerier 

3. Forskellige lege/quizzer 
4. Fiske-konkurrence i søen 
5. Små spejdere laver pandekager eller 

snobrød med de små 
6. Store spejdere bygger siddemøbler 

med de unge – måske sponsorerede 
byggematerialer? 

7. Slåning med le på Vild-med-vilje-
arealer (NB: Rasmus Vincentz fra 
Habitats er bekymret for at en 
slåningsevent vil drukne i de andre 
aktiviteter på kulturnatten) 

 
 
Temagruppen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bodil taler 
med driften 
om 
udskiftning af 
jord. 
 
 
Emil tager 
kontakt til 
spejderne 
m.fl. 
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6. Eventuelt – herunder opsummering 
og næste møde 

Næste møde: 15. juli kl. 16  
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