
DAGSORDEN & REFERAT: MØDE I BYSAMARBEJDET HVALSØ – 24. SEPTEMBER 2018 FRA 17-20 I HVALSØ BIBLIOTEK 

  

DELTAGERE I HVALSØ BIBLIOTEK: Lene Creutzberg, Peter Schultz Jørgensen, Rolf Hegedys, Gert Fabrin, Merete 
Grunnet, Ole D. Jensen, Kirsten Albæk, Søren Jepsen og Rene Jørgensen. Fra administrationen: Bjørn. Afbud: 
Erwin Næs, Niels Sommer og Tom E. Thomsen. 

 17:00. Velkommen til mødet. 
 

 17:05. Besøg fra firma med træningspavillioner: På af Merete Grunnet, Paraply Hvalsø Idræt, informeres 
om ideer, muligheder, priser mv. Se de først syv vedhæftede bilag. 

 
Lars Wiskum fra firmaet TræningsPavillion fortalte omkring pavillionerne, priser og muligheder, jf. det 
vedhæftede materiale. Læs også om virksomheden: https://xn--trningspavillonen-srb.dk/. Der blev lyttet  
interesseret, og der blev på baggrund af regnskabstal spurgt til virksomhedens økonomi: Om virksomheden  
vil fortsætte i de kommende år. Svaret fra Lars var, at det vil den. Det betyder noget i forhold til de købs- og  
driftsaftaler, som evt. kan etableres. Selve driften af pavillionerne er noget, der skal overvejes nærmere. I  
givet fald midler skal komme fra et kommunalt driftsbudget, så dette afklares inden aftale om anlæg indgås.  
I forlængelse af præsentationen beder Gert om en afklaring af, hvorvidt der er opbakning i Bysamarbejdet til  
overhoved at arbejde videre med et konkret projekt med træningspavillioner. Det er flertallet, men det skal  
afklares yderligere, om det er det konkrete fremlagte tilbud, vi skal gå videre med, herunder 
tilkøbsmuligheder, driftsaftaler mv. Eller om der er andre kombinationer, der passer bedre til området og  
det lokale behov. 
 

 17:20. Besøg fra Billedkunstrådet: Kunstneren Olaf Manske Andersen inviterer til samarbejde omkring    
udsmykning af den nye viadukt (mod vest). 

 
Kunstneren Olaf Manske Andersen var på besøg. Han inviterede til samarbejde omkring udsmykning af den  
nye viadukt, som Billedkunstrådet gerne vil udsmykke – de har også penge til opgaven. Den  
overordnede tilbagemelding fra Bysamarbejdet var, at det vil man meget gerne være med til, og at der,  

https://træningspavillonen.dk/


såfremt det giver mening, også kan arbejdes på, at Bysamarbejdet bidrager med midler. Olaf fortalte om en  
løsning, hvor der udsmykkes med billeder som på Lejre Station – i rammer, hvor udstillingen kan skifte. Det  
var der også fin opbakning til. Det blev aftalt, at Bysamarbejdet afventer et mere konkret initiativ fra  
Billedkunstrådet som udgangspunkt for det videre samarbejde. Kunst- og forskønnelsesgruppen vil gerne  
inddrages i arbejdet. 

 

 17:30. Status for arbejdsgrupperne: Bordet rundt. 
 
Peter Schultz Jørgensen – Frodighed & Samspil: Fortæller om den kommende plantedag den 28/10. At der  
nok er penge til overs fra anlæg af Søbænken – ca. 8.000 kr. Gruppen har ide om, at de ekstra penge kan gå  
til anlæg af et par ekstra bænke på land i nærheden af Søbænken. Det er der opbakning til, hvis der først  
fremlægges konkret forslag om udformning og placering til drøftelse. Gruppen orienterer om deres arbejde  
med at skabe mere natur og frodighed omkring søen. De forbereder en workshop om, hvordan der mere  
konkret kan arbejdes med naturen i søområdet. Nyt medlem er kommet til i arbejdsgruppen – Sanna Kjær  
Hansen med engagement i blandt andet også Ældresagen. Samtalen falder på gæs, og der er stor opbakning  
til at få arbejdet med, hvordan gæssene kan kommen til at indgå mere konstruktivt i søområdet – de irriterer  
stadig mange i dag med gåselort, og de påvirker også søens vandmiljø og økosystem med næringsstoffer.  
 
Ole D. Jensen – Stationsgruppen: Ole ønsker dato for frigivelse af midler til lys på fuglen og istandsættelse af  
viadukten, og Bjørn fortæller at den endelige politiske behandling sker i slutningen af oktober i hhv. ØU og  
KB. Ole har talt med GRO om den udvendige belysning på Stationsbygningen, så er klar til den kommende  
vintertid. Ole er på sagen, og Bjørn understøtter i det nødvendige omfang. 
 
Lene Creutzberg – Hovedgadegruppen: Gruppen afventer, at arbejdet med udvikling af Hovedgaden  
kommer i gang. Mens der ventes omdannelse et par blomsterkasser i Hovedgaden nok snart - koordineret  
med trafikafdelingen. 
 
Kirsten Albæk – Kunst & Forskønnelsesgruppen: Fortæller om 1804-pladsen – at den gror til. At det er hårdt,  
at man som frivillig skal ordne det hele. Hun efterlyser en løsning, hvor at den kommunale drift også  
bidrager. En arbejdsdeling kunne være, at arbejdsgruppen kan tage sig af bedene, mens den kommunale  
drift tager sig af grus samt vanding af bede. Kirsten og Merete nævner, at det fx kan være nytte-jobbere eller  
andre, der hjælper med. Bjørn nævner, at vi som udgangspunkt ikke kan regne med, at der står folk klar på  
Materielgården eller andre steder til at hjælpe med driften, når vi selv sætter projekter i gang – det skal vi  
huske at have tænkt med tidligt i udviklingen af vores forskellige projekter. Bjørn lover at undersøge  
muligheden for hjælp til driften af 1804-pladsen. I forhold til drift generelt, nævner Peter Schultz Jørgensen,  
at man må kunne forvente, at der i takt med at der kommer flere borgere til Hvalsø, også afsættes flere  
midler til drift i byen. Kirsten fortæller, at gruppen har været på studietur omkring graffiti – set eksempler,  
hvor hele bygninger og bymiljøer udsmykkes. Kan fx være en inspiration i forhold til viadukten og andre  
steder. Gruppen havde en positiv oplevelse. 

 
Rolf Hegedys – Hvalpesti/Historiefortælle & Kulturarvsgruppe: Hvalpestien vokser frem: Der er sat flere skilte 
op – den første del af Hvalpestien med 20 skilte nærmer sig en afslutning. Gruppen arbejder også på at få 
lavet et bykort, der viser de forskellige steder på Hvalspestien mv. Der er dialog mellem gruppen og 
administrationen omkring arbejdet med bykortet.    

 



Rene Jørgensen – Aktivitetsgruppen: Der afholdes stadig markedsaktiviteter på Kropladsen. Hver den 1. i 
måneden. Rene nævner, at der fremadrettet skal indregnes afgifter til KODA i musikarrangementer. Det er 
alle enige i.  
 

 17:50. Foreningsrepræsentanterne fortæller: Hvad sker der i foreningerne? Ønsker, projekter og 
dagsordener, der kan samarbejdes omkring.  

 
Gert Fabrin – Hvalsø Bylav: Orienterer helt kort og giver ordet videre. 
 
Søren Jepsen – Lejre Erhvervsforum: Fortæller om udviklingen i Søtorvet. At der er ved at flytte butikker ind. 
At de vil være i funktion i løbet af en måneds tid – ny åbningsdato er i slutningen af oktober. Han fortæller 
også, at fase 2 i Søtorvet snart kan komme i gang – den sydlige del. Søren nævner også et aktuelt problem 
med Vestegnens Busser, der foretager meget uhensigtsmæssige 11-punkts-vendinger på Søvej. Der er 
allerede dialog omkring sagen med Trafikafdelingen. 
 
Merete Grunnet – Paraply Hvalsø Idræt: Fortæller om arbejdet med træningspavillionerne. Hun undersøger 
mulige samarbejder med ungdomsskolen. Det handler om forankring af træningspavillioner - sikring af, at 
nogen rent faktisk vil bruge dem, før de anlægges. Alle er meget enige om, at der skal være et stærkt 
ejerskab til pavillionerne, før de opføres – så de ikke kommer til at stå ubrugte hen med tilhørende løbende 
udgifter til drift. Med den skitserede mulige tidsplan, hvor pavillioner opføres i april/maj 2019, er der tid til 
arbejde på en stærk forankring. Måske er der også lokale partnere, der vil være med til at finansiere eller 
drifte løsningen.  

  

 18:10. Byfornyelsesprogrammet - vi genbesøger opgaverne: 
http://www.voreshvalsoe.dk/images/Billeder/ByfornyelsesprogramHvalsoe_Bymidte_Lejre_Kommune.p
df.  

 
Bjørn gennemgår byfornyelsesprogrammet – alle opgaverne genopfriskes. Der er enighed om, at der er 
meget vi skal nok i områdefornyelsens næste tre år. Alle glæder sig til, at vi kan komme i gang med de store 
projekter i områdefornyelsen: Hovedgaden, Kulturstrøget og Søområdet i sammenhæng med 
separatkloakeringen og udviklingen af Søtorvet.   

 

 18:30. Byens Hus: Vi skal snart til at sætte projektudviklingen i gang. Fx i forbindelse med ”Kulturstrøget” 
og Frodighed og Samspils kommende udviklingsarbejde omkring søområdet. 

 
Her er stadig mange muligheder: Der har været talt om en ”dome” i forbindelse med Kulturstrøget. Om det 
gamle Mejeri og andre bygninger i Hovedgaden. Men også om ”Søhuset” på hjørnet af Åsvejen og 
Sandbechs Alle – det har tidligere har været flygtninge-boliger. Flere nævner, at huset ligger fint ud mod 
søområdet. Bjørn undersøger, hvad status er på ejendommen. Om det overhoved kan komme i spil. 
 

 18:35. Vandet i Hvalsø: Proces med Fors A/S i 2018 omkring separatkloakering og samskabelse af 
løsningen. Fernisering af model for samskabelse. Bjørn fremlægger status. 

 
Fors har nu afsluttet et projekt om at samskabe forsyningsløsninger, som Lejre, Roskilde og Holbæk 
Kommune har været med i. Der er udarbejdet en publikation, hvor Lejre/Hvalsø-casen også indgår – flere af 
jer har været med også. Bjørn sender link, når materialet er kommet på nettet.  Lejre Kommune arbejder på 

http://www.voreshvalsoe.dk/images/Billeder/ByfornyelsesprogramHvalsoe_Bymidte_Lejre_Kommune.pdf
http://www.voreshvalsoe.dk/images/Billeder/ByfornyelsesprogramHvalsoe_Bymidte_Lejre_Kommune.pdf


at få udviklingsarbejdet omkring Hovedgaden/Søområdet/Kulturstrøget i gang i samarbejde med Fors. Pt. er 
det vurderingen, at udviklingsarbejdet, hvor byen, Fors og Lejre Kommune sammen kan skabe de konkrete 
løsninger, kan ske i de første to kvartaler af 2019.  

 

 18:40. ”Kulturstrøget” og etablering af P-Plads ved Søtorvet: Snart møde på initiativ af skole og bibliotek. 
Status ved Bjørn. 

 
Afventer ovenstående samt koordinering omkring udvikling af Søtorvet. 
  

 18:45. Opbevaring af byens ting, langbordet, telte mv. – hvordan gør vi, spørger aktivitetsgruppen/Rene: 
Vi tester ide om nyt skur ved siden af det eksisterende skur i Bibliotekshaven – måske kan det have flere 
funktioner? 

 
Der er opbakning til at gå videre med at undersøge muligheden for et ekstra skur til opbevaring af byens ting 
i bibliotekshaven. Et alternativ kan være en container på Materielgården. Hvis det er muligt at arbejde videre 
med ”Søhuset” på hjørnet af Åsvejen og Sandbechs som et ”byen hus”, vil dette også være et godt sted at 
opbevare byens fælles ting.  

 

 18:55. Koda-midler i forbindelse med musikarrangementer: Rene fremlægger problemstilling. 
 

Alle er enige om, at der fremadrettet skal indregnes Koda-afgifter i arrangementsbudgetter, hvis det er 
relevant. 

 

 19:00. Børn, unge og børnefamilier i områdefornyelsen: Hvad er vores næste skridt? 
 
Tilbagevendende punkt. Søren orienterer om, at der har været en masse unge samlet på skolen efter 
lukketid. At der mangler gode steder at samles, når man er ung i Hvalsø. Lars Hansson, Skoleleder på Hvalsø 
Skole, arbejder med et projekt omkring ”natteravne”, der kan være med til øge tryghed og mindske 
konflikter i de unges natteliv.   

 

 19:05. Drift af projekter – 1804 pladsen mv. Merete fremlægger ideer om samarbejde med kommunen. 
 

Se ovenfor. Helt overordnet er der ønske om en afklarende dialog med ”den kommunale drift” om, hvad 
kommunen vil være med til at drifte, og hvad man selv skal tage ansvar for. Bjørn nævner, at det under alle 
omstændigheder er noget vi skal i dialog med ”driften” omkring i forhold til mange af de kommende 
projekter – istandsættelse af viadukten, lys på fuglen, Hvalpestien mv. Det er en meget vigtig sag at have 
fokus og styr på.  

 

 19:10. Lille pause. 
 

INDKOMNE FORSLAG 
 

 19:15. Forslag fra Hvalsø Bylav – Gert Fabrin:  
Hvalsø Bylav foreslår, at der snarest muligt opsættes et Torontoanlæg på Åsvejen ved den eksisterende 
fodgængerovergang mellem stationen og skolestien. Ideelt set bør det dog være en lysregulering med 
vedvarende rødt lys for bilister. Lysreguleringen skifter til grønt, hvis bilerne nærmer sig lysreguleringen 



med den tilladte hastighed, og der ikke er fodgængere i overgangen. En sådan løsning kendes bl.a. fra 
Ejby og Borup. Vi har i Bysamarbejet fået oplyst priser på op til 150.000 kr. for et Torontoanlæg. En af 
fordelene ved et sådant er, at det kan flyttes og anvendes et andet sted ved en evt. opgradering af 
fodgængerovergangen til en lysregulering. Denne fodgængerovergang vil i de kommende år blive endnu 
mere belastet af trafik grundet udbygning af Hyllegårdsområdet, renoveringen af parkeringspladsen ved 
stationen på Åsvejen-siden og en eventuel regulering af trafikken omkring skolen i forbindelse med 
Kulturstrøget som foreslået af nogle. Torontoanlægget kan umiddelbart etableres, eftersom det hverken 
får indvirkning på trafikken i byen i øvrigt eller separatkloakeringen. Anlægget kan finansieres af 
byfornyelsesmidlerne i områdefornyelsen. 

 
Alle bakker op omkring ideen: At der skabes en sikker overgang på Åsvejen i forbindelse med anlægget af 
den nye parkeringsplads syd for banen inden for en ramme af maksimalt 150.000 kr. Midler til opgaven skal 
tages af puljen ”Trafiksikkerhed Her og Nu”, hvor Bjørn vurderer, at der er et beløb i den størrelsesorden til 
rådighed.  

 
Gert, Trafikgruppen og Bjørn stater med at holde møde med Trafikafdelingen, hvor vi afklarer, hvordan den 
konkrete løsning kan udformes. Hvad der giver mest mening på stedet; torontoanlæg, lyskryds, arbejde med 
vejens forløb etc. – set i forhold til budgetrammen. Bjørn indkalder til mødet. Derefter fremsættes forslaget 
til politisk behandling. 

 

 19:30. Forslag fra Hvalpestien – Rolf Hegedys:  
 

Hermed ansøges om frigivelse af kr. 60.000 til videre udbygning af Hvalpestien. Pengene skal bruges til 
indkøb af flere ”egestolper” og ”kortkasser” fra Naturstyrelsen, som de allerede indkøbte og opsatte samt 
fremstilling af informationsplancher, herunder 2 store bykort til opsætning ved siden af Lejre Kommunes 
oversigtskort over Nationalparken Skjoldungernes Land på Hvalsø Station, nord og syd for banen. 

 
Projektet giver anledning til forskellige snakke. Flere bakker op om ideen – Rolfs og gruppens initiativ støttes. 
Andre er bekymrede over, om der kommer for mange skilte. Om skiltene kommer til at fylde for meget i 
bybilledet – skilteskov. Flere nævner, at det også vil være godt med et skiltekort, der giver overblik over den 
samlede rute/alle skiltene: Hvalpestien.  

 
Der stemmes for forslaget, og der er flertal for at gå videre med det.  

 
Bjørn nævner, at der i forbindelse med den politiske behandling af sagen er brug for en status på den 
igangsatte del af Hvalpestien – hvad er færdigt, og hvad mangler evt. Det vil også være godt med en 
nærmere beskrivelse af det nye projekt, herunder placering af de nye skilte, økonomien, lidt mere om de 
nye byskilte, hvordan skiltene samlet set også bliver til en ”sti”. Det finder Bjørn og arbejdsgruppen ud af 
sammen – Rolf har også allerede noget af materialet. 

 

 19:45. Forslag fra Frodighed & Samspil – Peter Schultz Jørgensen: Frigivelse af 6.000 kr. til etablering af 
udendørs adgang til vand i bibliotekshaven – tre vandhaner.  
 

Det er der opbakning til to-tre vandhaner inden for budgettet, men der skal tænkes over de praktiske ting – 
at løsningen ikke frostsprænger, at vandet ikke kan stå og løbe uden for lukketid mv. 



 
AFRUNDING 
 

 19:55. Strøtanke: En bekendt nævnte, at Hvalsø kan blive kendt som den by i Danmark med den 
grønneste Hovedgade. Hvad tænker I? 

 
Vi når ikke dette punkt. 

 

 19:58. Næste møder i Bysamarbejdet: Den 29/10 samt 29/11. Alle dage fra 17-20 i Hvalsø Bibliotek.  
 
TAK FOR I DAG 
 

 

 
 

 


