
 

 

Velkommen til Hvalsø 
 

  

Tid:            onsdag d. 7. maj kl. 17-19 

Sted:          Projektkontoret, Hovedgaden 12 

 

Deltagere: Bo, Sille, Line, Poul Henning, Jørn, Charlott, Bente, Ole og Johnny  

Afbud: Flemming, Erwin  

Mødeleder: Niels/Mette  

Referent: Niels  

 

DAGSORDEN STATUS/REFERAT 

Emne Bemærkning Opfølgning 

0. Præsentationsrunde 
 

  

1. Godkende referat fra sidste møde 
 

 

Intet denne gang. 
 

 

 

2. Status på lokalplanarbejde Samarbejde med DSB om 
parkeringspladsen og cykelparkering – 
herunder overdækning af cyklerne. Der 
udarbejdes en lokalplan for hele 

stationsområdet, hvor parkeringspladsen 
syd for banen bliver et delområde for sig. 
Mette og Johnny holder møde med DSB om 
lokalplanarbejdet. 
 
Punkter til lokalplan: 
Ændret anvendelse af stationsbygningen. 

Eventuelle nye bygninger syd for banen. 
Busholdeplads på sydsiden. 
Af- og påsætningsplads. 
Beplantningsplan. 
Bedre adgangsforhold til perronerne – 
direkte ganglinje. 

 

 

3. Anvendelse af stationsbygning. 
Forslag fra Idékatalog  
 

1. Pendlerservices 

2. Renseri 

3. Cykelservice station 

4. Genbrugsbutik 

5. Cafe. Sille 

6. Kreative værksteder 

7. Kulturhus 

Hvordan kan Lejre Kommune hjælpe 
initiativer igennem myndighedsbehandling 

og tilladelser fra Banedanmark og DSB. 

 

 

4. Beplantning 
Forslag fra idékatalog 

1. Beplantning med bøgepur-/hæk 

på skråningerne ved tunnelen 

og langs selve perronen. 

2. Beplantning med blomsterløg. 

3. Altankasser på rækværkerne 

omkring stationen – med 

blomsterflor om sommeren og 

 



 

 

 

 

Side 2 af 2 

stedsegrønt om vinteren. Måske 

sponsoreret af 

blomsterhandlere, gartnere eller 

planteskoler. 

4. Grøn bevoksning på 

tunnelvægge f.eks. efeu for at 

forhindre graffiti og gøre det 

mere levende. 

5. Udsmykning 
Idékatalog 

Mosaik omkring tunnelen. 

Kunstnerisk lyssætning eller bemaling 

af tunnelerne. 

 

 

6. Velkommen til Hvalsø - porten 
nationalparken 

Vejvisertavler, stifoldere, apps etc. 

Turistinformation som fortæller om 

Hvalsø og nationalparken.  

Udarbejdelse af foldere med nye 

stiruter med fortællende historier om 

byen. Hvor er der godt at gå og løbe? 

 

 

7. Succeskriterier for gruppens 
arbejde 
 

 

Hvilke succeskriterier har vi for gruppens 
arbejde? Hvordan kan vi måle, om vi når i 
mål? 

 
Udsat til næste møde 
 
 

 

8. Tidsplan 
 

 

Hvad kan vi nå inden årets udgang?  
 

Udsat til næste møde 
 
Hurtige/billige Her-og-nu-indsatser og 
længerevarende/dyrere langsigtede 

indsatser. Sammenhænge til den øvrige by. 
 
Udsat til næste møde 

 

 

7. Her-og-nu-indsats 
 
 

Hvad tager vi fat på nu? Hvem gør hvad? 
 
Udsat til næste møde 
 

 

 

8. Fonde 
 
 

Hvilke fonde bør vi søge – hvornår? 
 
Udsat til næste møde 
 

 

9. Formidling til byen 
 
 

Hvordan formidler vi bedste vores indsats til 
byen, så alle bliver klar over, at der sker 
noget? 
 

Udsat til næste møde 
 

 

 

10. Eventuelt 
 
 

  

 


