REFERAT
MØDE I BYSAMARBEJDET HVALSØ
DEN 26. AUGUST 2019 FRA 17-20 I HVALSØ BIBLIOTEK

DELTAGERE I HVALSØ BIBLIOTEK: Gert Fabrin, Lene Creutzberg, Peter Schultz Jørgensen, Ole D.
Jensen, Merete Grunnet, Søren Riberholdt, Rolf Hegedys, Ida Andreasen, Rene Jørgensen og
Frederik Dahl. Fra administrationen: Bjørn Henrichsen & Kari Haugan Engberg.
Afbud & Ferie: Niels Sommer og Kirsten Albæk.

DAGSORDEN & REFERAT
----------------------------------------------------------------------------• 17.00 Velkommen.
• 17.05 Kulturnat 6/9: Planlægning af event – Vi har lovet at være med/formidle omkring
byudviklingen. Men hvad har vi lyst/mulighed for at bidrage med?
Vi holder fast i aftalen. Frederik nævner, at vi kan vi har fået lov til at være hos Poul din
Tøjmand. Det er der opbakning til. Flere vil hjælpe til.
• 17.15 Udvikling af byens hus og bredere kobling til kulturlivet i byen: Optagelse i
Bysamarbejdet af Ida Andreasen som repræsentant for arbejdsgruppen ”byen hus” samt
Kulturnatten.
Der er fuld opbakning til, at Ida Andreasen optages som medlem i Bysamarbejdet - som
repræsentant for Hvalsø Kulturnat og arbejdsgruppen ”byens hus”. Bjørn orienterer om, at
Varny Hansen fra Hvalsø Bio ønsker, at hans plads overtages af enten en repræsentant fra
Hvalsø Kulturnat eller Kulturkaravanen. Det passer godt sammen. Varny og Hvalsø Bio vil gerne
samarbejde med Bysamarbejdet omkring konkrete projekter.
• 17.20 Hovedgaden: Orientering om workshop tirsdag den 20. august 2019 samt videre
proces. Eftersender fil om lidt, den er lidt stor.
Materialet fra workshoppen gennemgås. Der er forskellige synspunkter. Fx: Er der nok i forhold
til de bløde trafikanter? Er der lavet trafikanalyser i forhold til fremtidig trafik – byen vokser.
Der skal indlægges el til julebelysning mv.
• 17.50 Viadukten: Status efter istandsættelse mv.
Tilbagemeldingerne er overvejende gode. Ole vurderer, at 85% af holdningerne er positive. De
røde prikker skal males over, det bliver de. Ærgerligt, at alt betonskaden ved gangtunnellen
ikke nåede at blive repareret i denne omgang. Det må vi tage i næste omgang.
• 18.00 Madsted & Bytte/Genbrugssted: Orientering omkring udvikling – lancering af
madssted 21/9 i forbindelse med Futureland for unge. Se vedhæftede skitse under
udarbejdelse.

Der bliver taget godt imod. Rene og Bjørn laver arbejdsgruppe omkring ”byggedag” i
september i samarbejde med folkene bag madsted/byttested.
• 18.10 Træningspavilloner: Åbning snart.
Merete orienterer omkring åbningen, der er lige om hjørnet.
• 18.15 Søområdet: Udvikling af plan for søområdet under udarbejdelse, dialog med
driften, projekt skal i høring mv.
Bjørn orienterer omkring udviklingen af søområdet. At samarbejdet med driften er god – de vil
gerne være med til at teste/undersøge nye former for drift, hvor vi kan få mere naturkvalitet,
mødesteder og mindre græsslåning – uden at det koster mere. Arbejdsgruppen Frodig &
Samspil arbejder med en plan for søområdet, der kommer i høring.
• 18.20 Kunstprojekt: Orientering om ide/status. Det er vist lidt frækt. Se vedhæftede.
Tages til orientering.
• 18.25 Visit Lejre-skilt på Kropladsen: Henvendelse fra UET.
Der var ikke opbakning. Bekymringen er, at det store skilt vil skæmme for indsigten til
Kropladsen. Der er opbakning til placering af Visit-Lejre-plakaten ”uden skilt” på 1804-pladsen.
Der er opbakning til ny plakat i den eksisterende grønne plakatstander på Kropladsen.
• 18.30 Øvrig orientering fra foreninger, projekter mv. - rundt om bordet. Fx dialog
mellem Kunst & Forskønnelsesgruppen og Billedkunstrådet omkring udsmykning af den
nye vestlige gangtunnel.
Frederik nævner Hvalsø Plus-app’en. På næste møde gives status efter testperioden. Ole
nævner, at der er indhentet tilbud fra gartnere omkring nye træer på stationsforpladsen. Ole
og Bjørn skal afholde møde med driften for koordinering. Alle er enige om, at de træer, vi
planter i områdefornyelsen, skal plantes ordentligt i tilstrækkeligt store plantehuller mv. Så de
ikke går ud, som så mange andre træer i byen. Fx dem på Kropladsen.
• 18.40 Lille pause.

Indkomne forslag
• 18.50 Byens Hus: Se vedlagte ansøgning fra arbejdsgruppen ”byens hus” i samarbejde
med Hvalsø Bibliotek.
Der er opbakning. Der ønskes begge optioner (med gul) – selvbetjent indgang mellem
kulturhuset/biblioteket og the-køkken. Dog investeres kun i ny indgang mellem bibliotek og
kulturhuset, såfremt kulturhuset er med på det. Arbejdsgruppen for byens hus undersøger
muligheder for fondsstøtte til projektet fra Lokale og Anlægsfonden mv.
• 19.10 Forskønnelse af øve-container mv.: Se vedhæftede.
Der er opbakning til at give midler til forskønnelse af containeren – op til 60.000 kr. Penge
frigives først, når der er fremlagt en konkret plan for bysamarbejdet, der spiller sammen med
”kulturstrøget”, ”byens hus” mv. Planen udarbejdes af arbejdsgruppen for byens hus i
samarbejde med Musikskolen og andre interesserede.
• 19.20 Lys i viadukten: Tilbud fra JK-El via Kunst & Forskønnelsesgruppen. Demontering af
eks. belysninger. Ny el inst. for nye led belysning. Levering og montering af nye
belysninger. Samlet pris 20.000 kr. plus moms. Se vedhæftede.
Der er opbakning til forslaget. Det undersøges, om den nævnte belysning kan tilpasses, så det
samlede lysindtryk i tunnelen fremstår ensartet. I nogle dele af tunnelen er brug for mere lys
end andre.
• 19.30 Parkour * 2: Se forslag vedhæftet fra PHI i samarbejde med Hvalsø Skole mv. Se
ekstra forslag vedr. free-runner-projekt med støtte fra pulje vedr. landsbyklynge –
vedhæftet i denne mail.
Der er opbakning til det første forslag, hvor der både er indhentet finansiering fra Hvalsø Skole
og Lejre Kommunes pulje til udvikling af nærområder. Med det mindre bidrag fra
Bysamarbejdet vil projektet kunne lade sig gøre. Projektet kobler sig ikke så tæt til
Kulturstrøget (det er inde i skolegården), men set i lyset af, at der er hentet betydelig ekstern
finansiering til projektet, giver det god mening alligevel. Der er ikke opbakning til at søge midler
via landsbyklynge-pulje (Realdania m.fl.) til free-runner-projekt her og nu, fordi der er så meget
andet i gang.

• 19.50 Eventuelt samt punkter til næste møde: Gennemgang af opdateret
økonomioversigt mv.
• 20.00 Tak for i dag.

