REFERAT: MØDE I BYSAMARBEJDET HVALSØ. HVALSØ BIBLIOTEK – 28. MAJ 2018

Billede: En sommerdag i Bibliotekshaven.
DELTAGERE I HVALSØ BIBLIOTEK: Lene Creutzberg, Peter Schultz Jørgensen, Rolf Hegedys, Gert Fabrin,
Merete Grunnet, Ole D. Jensen, Rene Jørgensen og Tom E. Thomsen. Fra administrationen: Bjørn og Kari.
Afbud fra: Søren Jepsen, Kirsten Albæk, Louise Bonde Raasthøj & Erwin Næs.
REFERAT: MØDE I BYSAMARBEJDET HVALSØ. HVALSØ BIBLIOTEK – 28. MAJ 2018


17:00. Velkommen til alle.



17:05. Status for arbejdsgrupperne: Bordet rundt – arbejdsgrupperne fortæller om igangværende
projekter: Trafiksikkerhedstiltag, søbænk, mere natur om søen, Hvalpestien i gang, aktiviteter,
1804-plads mv.
Ole D. Jensen fra Stationsgruppen: Fortæller om arbejdet med at indhente tilbud på ”Lys på Fuglen”
(skulpturen på Stationsforpladsen), der fremlægges på mødet. Da Kirsten Albæk fra Kunst &
Forskønnelsesgruppen er på ferie, fortæller Ole også om deres forslag omkring maling af Viadukten
i gangtunnellen. Flere nævner, at istandsættelsen af viadukten/gangtunnellen bør ses som en

helhed, der handler om mere end maling. Fx at lys tænkes ind også – fx i form af plakatrammer
med indbygget lys, som blev drøftet på lysturen. Så rummet bliver hyggeligt.
Peter Schultz Jørgensen fra Frodighed & Samspil: Fortæller om udviklingen i bibliotekshaven, der
hele tiden vokser støt og roligt. Der er mange, der bruger stedet nu og går forbi. De arbejder også
med at etablere mere varieret og frodig natur omkring søbredden – koordineret med Vej & Park der nu kun slår/klipper dele af søbredden. Der tilstræbes et udtryk omkring søen, hvor der både er
slået græs og mere frodig natur omkring søbredden – både og løsning. Etablering af søbænken
afventer myndighedsbehandling, men processen er godt i gang. Der har også været dialog med
administrationen/myndighedsbehandling i forhold til nye naturtilstand omkring søen, hvad man må
og ikke må i forhold til evt. nye planter. Gruppen arbejder også med en mere helhedsorienteret
plan for bibliotekshaven og det omkringliggende grønne område – koordineret med Kulturstrøget
og de er også i dialog med biblioteket. De arbejder også på et skilt i samarbejde med Hvalpestien,
som kan sidde på det røde skur ved siden af biblioteket. Skiltet fortæller alle forbipasserende om
haven og den inviterer til at være med – i aktiviteter og bysamarbejdet.
Rolf Hegedys fra Historiefortælle/Kulturarv/Hvalpestigruppen: De første skilte på Hvalspestien er
på vej op nu. Rolf og Bjørn har været med Vej & Park rundt i byen for at gennemgå de første
placeringer. Rolf har også undersøgt med Kultur & Fritid, om der er plads til formidling af
Hvalpestien på deres hjemmesider. Det er der, men selve stien bør have sin egen hjemmeside med
beskrivelse af hele stiforløbet og de enkelte steder, som QR-koderne henviser til. Bjørn & Kari kan
hjælpe Rolf/gruppen i gang med en enkel simpel hjemmeside via fx www.mono.net.
Rene Jørgensen fra Aktivitetsgruppen: Gruppen har afholdt torvedage igennem hele vinteren på
Kropladsen. Der er op ad bakke, og der kommer ikke så mange. Det højeste antal stadeholdere er
ni. Alligevel fortsætter aktivitetsgruppen arbejdet med markederne, herunder også loppemarkeder,
og der arbejdes med arrangere koncerter i samarbejde med Kulturhuset – et åben scene netværk.
Han opfordrer alle til at komme, når de nu lægger så mange kræfter i det. Der er masser af talent
herude i Hvalsø. Rene sender information ud om arrangementer ud til alle i bysamarbejdet. Flere
roser at det sker. Gruppen arbejder på at skabe nogle traditioner – en regelmæssighed omkring
musik i byens rum. Fx søndagshygge ved søen med musik. Der er købt freesbees, folk kan fjerne
ukrudt, få kaffe og kage. De vil arbejde for, at folk kommer ud af deres hjem – ud i de fælles rum i
byen.
Lene Creuzberg fra Hovedgade og Trafikgruppen: Byinventaret er kommet, og det er hos Søren
Jepsen. Det kan vises frem til fx Byens Dag. Der arbejdes på, at få de nye ”blå mand”-skilte ved de
nye fodgængerovergange i Hovedgaden bedre placeret. De ses ikke godt nok nu. Ghita i
Trafikafdelingen er på sagen, og hun hjælper også arbejdsgruppen med at finde en lovlig løsning
med spærring af Søvej i forhold til de indkøbte træstammer fra Bondeskovgård. Lene fortæller
også, at der er flere, der har udtrykt glæde over, at forsøget med de midlertidige bump er afsluttet.


17:30. Foreningsrepræsentanterne fortæller: Hvad sker der i foreningerne? Ønsker, projekter og
dagsordener, der kan samarbejdes omkring?
Gert Fabrin fra Hvalsø Bylav: Der er sat turistinformation-skilt op ved stationen. Han savner
samarbejde med lokalsamfundet i forhold til udarbejdelsen af skiltet. Rolf nævner, at der kommer
et andet skilt op også – et bykort med lokale attraktioner, og at han er involveret i arbejdet. Gert
fortæller, at bridgeklubben arbejder på at skabe et ”tankesport-samlingssted”, og at de undersøger
muligheder i forhold til børnehaven på Tølløsevej. Bylavet har sendt høringssvar i forhold til
parkeringspladserne ved Hvalsø Rådhus – folk parkerer på Møllebjergvej. De argumenterer i brevet

for, at der er brug for flere parkeringspladser på selve rådhuset, og at der evt. bør inddrage
ubenyttede græsarealer. Bylavet ser ligeledes gerne, at der kommer papcontainere til Hvalsø. I
forbindelse med det kommende Landsbyudvalg har Bylavet givet ide om, at ”det gode naboskab”
bør være et centralt tema. Der efterspørges også dialog med landmænd omkring Hvalsø, hvor man
kan informere omkring ”Gylle-dage” – det var der i den gamle Hvalsø-kommune, og det fungerede
godt. I forhold til affald nævner Gert også, at han og Bylavet har stillet spørgsmål til
administrationen omkring plastik – de har hørt, at den indsamlede plastik ikke genanvendes, men
brændes.
Tom E. Thomsen fra Kulturkaravanen: Fortæller om kommende koncerter, og at der er et behov
for, at nogle af byens ”scener”/pladser giver mulighed for koncerter via strømudtag. Rene fra
Aktivitetsgruppen understøtter den tanke, og der er bred opbakning rundt om bordet til at
understøtte den udvikling. I forbindelse med Byens Dag i august bliver der talt om, hvordan
Kulturkaravanen kan spille med. Tom E. Thomsen fortæller, at de primært driver koncerter med
folk udefra, og på Byens Dag mener Tom, at det vil være bedre at få musik fra byens egne musikere
– fx fra Musikskolen med fokus på musik i byens rum. Det synes alle er en god ide.
Merete Grunnet fra Hvalsø Paraply Idræt (PHI): Roser at der er et bredt samarbejde i
Bysamarbejdet omkring udvikling af søområdet og Kulturstrøget, som de også gerne vil tænke
deres bevægelses/parkour-projekter ind i. De er ved at arrangere en studietur omkring parkour
sammen med Hjerteforeningen m.fl. De overvejer også at kombinere deres projekter med bænke,
som dem, der findes på 1804-pladsen fra Bondeskovgård. Så der bliver en sammenhæng mellem
byinventar på tværs af byen.


17:50. Kommunikationsplatform og øvrige input til den aktuelle kommunikation: Status og færdig
til præsentation på byens dag. Der er virkelig brug for den!
Den skal senest være færdig i sin første version på byens dag i august. Bjørn og Kari koordinerer og
bidrager til det første udkast.



17:55. Vandet i Hvalsø: Proces med Fors A/S i 2018 omkring separatkloakering og samskabelse af
løsningen. Bjørn fremlægger opdateret procesforslag til orientering og drøftelse.
Bjørn orienterer om at Fors før sommerferien vil invitere til andet borgermøde om
separatkloakeringen. Der vil der blive præsenteret ny viden og undersøgelser omkring, hvor i byen
vi kan arbejde med overfladeløsninger, der skaber mere natur og synergi med bymidteudviklingen,
ny hovedgade mv. Mødet vil også have et særligt fokus på processen i efteråret, hvor de konkrete
løsninger skal udvikles i tæt samarbejde med byen. Bjørn vil hurtigst muligt melde ud, hvornår
mødet bliver. Gert Fabrin nævner, at han har stillet en række spørgsmål til Fors omkring
separatkloakeringen, som han endnu ikke har fået svar på. Bjørn vil nævne det på kommende møde
med Fors, så kommunikationen flyder godt.
Der er ønske om, at mødet skal holdes til tidsrummet fra 19-21 – og helst i Kultursalen. Det
forsøger Bjørn at skaffe.




18:10. ”Kulturstrøget” og etablering af P-Plads ved Søtorvet: Bjørn giver status.
Det videre arbejde med Kulturstøget afventer afklaring af samarbejdet mellem kommune og
Søtorvet. Der er dialog i gang.




18:15. Bygningsfornyelsesmider: Efter møde i Kommunalbestyrelsen 29/5, hvor den kommunale
medfinansiering efter planen frigives, offentliggør vi den nye ansøgningsrunde for byen.
Bjørn orientererede kort.



18:20. Kommende møder i Bysamarbejdet i 2018 er følgende:
27/8, 24/9, 29/10 samt 29/11. Alle møderne holdes i Hvalsø Bibliotek mellem 17-20.

INDKOMNE FORSLAG
 18:25. Lys på Fuglen: Ansøgning om 34,500 kr. ex moms til ”Lys på Fuglen” fra Stationsgruppen –
Ole D. Jensen. Se vedhæftede bilag. Skal drøftes i sammenhæng med lysturen og besøget fra Catja
Thystrup, Projektchef, Cph Light Festival.
Flere støtter op: Nu har vi ventet længe nok på at komme i gang. Andre nævner, at løsningen
mangler ”poesi”, og at en lysfaglig person med erfaring fra lignende belysninger i byrum burde
involveres i løsningen sammen med JK-EL. Flere nævner, at det er der ikke brug for, at det JK-EL
kan, bør være nok. ”Lys på Fuglen” kan med fordel tænkes sammen med andre lysløsninger i byen,
som det nævnes i anbefaling af Catja Thystrup, Projektchef, Cph Light Festival – det nævnes også.
Der stemmes om forslaget. Der er flertal for at gå videre med det, som det er stillet. Det indstilles
derfor til politisk behandling for frigivelse af midler.
 18:40. Maling af gangtunnel: Ansøgning om 45.600 kr. ex moms til arbejdet fra Kunst &
Forskønnelsesgruppen – Kirsten Albæk. Se vedhæftede bilag.
Flere bakker op: Det er vigtigt, at vi kommer i gang med forskønnelsen. At der sker noget. Det ene
tilbud er markant billigere end det andet, så det vælges. Omvendt synes flere, at det er fjollet at
forskønne noget, som andre har en vedligeholdelsespligt på – BaneDanmark i dette tilfælde. De
nævner også, at løsningen bør tænkes sammen med lys – mere som en helhed. Det er der bred
enighed om. Det fremgår ikke helt klart, hvilken farve der skal bruges. Her er også forskellige
holdninger omkring bordet. Flere siger, at det er fint, at arbejde videre med Søtorvets farver, mens
andre mener, at farverne i viadukten skal afspejle stationsbyen og dens farvelogik og skala. At det
er noget andet.
Der stemmes om forslaget. Der er flertal for at gå videre med det, som det er stillet. Det indstilles
derfor til politisk behandling for frigivelse af midler.
Da farven endnu ikke er afklaret tilstrækkeligt i forslaget skal arbejdsgruppen bag forslaget stille
konkrete forslag til farver, som Bysmarbejdet efterfølgende kan tage stilling til. Forslaget må gerne
forholde sig til byrummet i en helhed, dvs. tænke over samspillet med fx lys og udsmykning.
 18:55. Byens Dag 2018: Skal vi reservere 20-25.000 kr. til gennemførelse af Byens Dag 2018?
Spørgsmål fra Bjørn.
Det er der bred opbakning til. Det besluttes at frigive op til 25.000 kr. til gennemførelse af Byens
Dag 2018.



 19:00. Sandwich-pause med småsnak.

TEMADRØFTELSE: BYENS DAG 2018 - FORTSAT


19:10. Fastlæggelse af dato og forberedelse. Indtil videre tales varmest om 19/8. Vi fortsætter med
at forberede dagen og fordeler os på aktiviteter, der er meningsfulde for de enkelte
arbejdsgrupper, foreninger mv. PS. I seneste referat var opsamling på en masse af de aktiviteter, vi
har talt om. Men er det nok til at få byen ud af busken?
Det besluttes at holde Byens Dag 2018 den 19/8. Basen for dagen vil være i og omkring Biblioteket
– bibliotekshaven mv., og så vil der udgå ture derfra. Sikkert i tidsrummet 13-17. Der startes med
velkomst et par taler. Derefter ture/udflugter, og der afsluttes med lidt spisning. Basen ved
Biblioteket rummer hele dagen aktiviteter og mulighed for dialog med interesserede i byen omkring
deltagelse i byens udvikling – hvad kan man, hvilke muligheder er der i områdefornyelsen mv. Kari
samler op på alle input i en drejebog, som hun sender ud i juni til kommentar i Bysamarbejdet.
Drejebogen fungerer også som program for dagen, så alle deltagere, arbejdsgrupper mv. ved hvad
de skal hvornår. Det nævnes, at vi skal huske at få inddraget Hvalsø Skole, Musikskolen mv. i tide.




19:35. Kort besøg fra Rebecca – Hyldegården i udvikling: Rebecca vil meget gerne møde os og
fortælle lidt om, det der er i gang i Hyllegården. Hun har også en drøm om nye bademuligheder i fx
grusgravensom som driver for ny handel i Hovedgaden og attraktivitet i bymidten mv. Derfor har
jeg inviteret hende 19:30 under punktet Byens Dag, som hun også gerne vil byde ind med noget til.
Rebecca fortæller om deres udvikling i Hyldegårdsudstykningen – ca. 20 ha. Her skal både være
bofællesskaber og natur. Den gamle gård kan udvikles med mange nye funktioner,
værkstedslokaler – ikke lukket – åbent for egnen – bymidten. Landzone – jorden kan være
nyttehaver, rekreativt terræn, skovhaver mv. Der kan måske være 170-190 boliger. Rebecca vil
gerne bidrage til bymidtens udvikling og være med til at tænke på tværs, hvor der kan skabes
synergier – også gerne med udflugt til Hyllegården på Byens Dag 2018. Hun nævner grusgraven,
hvor der graves nu, som et potentielt dejligt badested i Hvalsø – et unikt naturområde. Hvalsø har
brug for en stor attraktion som fx Sjællands fedeste badested/svømmehal, siger hun.





19:55. Vi samler op på Byens Dag 2018 – indtil videre.

TAK FOR I DAG.


