REFERAT MØDE I BYSAMARBEJDET HVALSØ
DEN 30. MARTS 2020
MØDET AFHOLDT VIA MAIL GRUNDET COVID-19
DAGSORDEN
 Kommende møder i Bysamarbejdet: Hvis mødet den 27/4 ikke kan afholdes på
normal vis, så vil jeg anbefale, at vi prøver at holde et webinar/skypemøde eller
lignende. Jeg finder en god model. Men er I med på den?
Fuld opbakning. Fortsætter corona-situationen, bliver mødet 27/4 via skype, teams eller
zoom. Bjørn prøver at finde den løsning, som er bedst for flest mulige.
 Status Søområdet: Anlæg af fase 1 er stadig i gang – opsætning af borde og bænke er
ikke færdiggjort grundet vådt vejr. Nu er det covid-19, der bremser. Dorthe sætter i
gang hurtigst muligt. Der er afholdt lille studietur med masser af god viden og
inspiration til fase 2 – møde om det på den anden side af corona.
Taget til efterretning. Det kommenteres, at Bysamarbejdet bør drøfte, hvordan
arbejdsgrupperne bedst muligt inviterer til studieture.
 Status Hovedgaden: Den anden og afsluttende workshop om Hovedgaden var
programlagt til 30/3. Den har vi måtte aflyse grundet covid-19. I stedet er
Hovedgadegruppen og jeg i samarbejdet kommet frem til en løsning, hvor vi sender
et dokument med en skitse og forklaring af løsningen ud til høring i byen. Vi arbejder
på, at det kan sendes ud hurtigst muligt. Nok i løbet af 14 dage.
Opbakning til det.
 Status Byens Hus: Biblioteket mv. arbejder på sagen. Der er workshop på nettet nu
på fredag den 27/3 fra 13-14. Det handler fx om, hvilke behov der er i lokalt i forhold
til Byens Hus. Kontakt Kari, hvis du vil være med: kaen@lejre eller 24790312.
Taget til efterretning. Workshoppen fungerede efter sigende godt.
 Status Stationsforpladsen: Aftale med Gottlieb på plads. Arbejdet forventes i gang i
løbet af en måned.
Glæde. Meldingen fra Gottlieb er indtil videre opstart 20. april.

 Information på 1804-pladsen: Det er mit indtryk (nu må I hjælpe mig her), at vi ikke
rigtigt har fået kommunikationen til at fungere på 1804-pladsen. Og hvis det ikke
virker og fremstår ”ikke-opdateret”, så kan vi overveje at trykke et flot banner/skilt i
stedet med basisinformation omkring Bysamarbejdet/områdefornyelsen. Mere
enkelt og uden vedligehold. Hvad tænker I om det?
Her er både lidt for og imod. Jeg vil anbefale, at de arbejdsgrupper, der gerne vil bruge
”opslagstavlen”, sørger for at den ser godt ud og er opdateret mest muligt til gavn for alle.
Det vil være dejligt.
 Bygningsfornyelsesmidler: Vi har modtaget henvendelse fra det gamle mejeri, der
gerne vil søge midler til nedrivning af de nedslidte bygninger i gasbeton mv. – blandt
andet ud mod Hovedgaden, hvor det vil kunne forskønne. Estimatet er, at den
samlede nedrivning kan koste i omegnen af 0,5 mio. kr., hvor ejer så ville kunne
ansøge om 0,25 mio. kr. I første omgang, inden jeg går videre med evt.
konkretisering af projekt og økonomi, vil jeg gerne høre jeres tanker om et projekt
med det formål.
Der skal foreligge en mere konkret beskrevet plan/ansøgning, som sikrer, at miljøet omkring
Hovedgaden løftes, før Bysamarbejdet kan tage endeligt stilling til ansøgningen. Det er
vigtigt, at midler i planen/ansøgningen skal gå til at forskønne Hovedgademiljøet til gavn for
alle. Bjørn giver besked til ansøger. Der er ønske om, at der sikres bygningsfornyelsesmidler
til fjernelse af markiserne i den nordlige del af Hovedgaden. Bjørn taler med Lene og
Hovedgadegruppen om, hvordan vi bedst gør det. Der arbejdes videre med at undersøge og
sikre, at bygningsfornyelsesmidlerne i størst mulig grad kan bidrage til renoveringen af
Hovedgaden, grønne friarealer mv.
 Indkomne forslag: Igangsættelse af Hvalsøfonden. Tania Nissen, lokal borger, samt
Hyldegaard-udvikling vil gerne tage initiativ til opstart af Hvalsø Fonden. Altså en
almennyttig byfond for hele Hvalsø, der kan bruges til at søge fondsmidler, lave
crowdfunding og styrke samarbejder omkring lokale Hvalsøprojekter. Der er afsat
midler til formålet i byudviklingsprogrammet side 38:
http://voreshvalsoe.dk/images/Billeder/ByfornyelsesprogramHvalsoe_Bymidte_Lejre
_Kommune.pdf. I første omgang vil jeg høre jeres tanker om det, og efterfølgende vil
jeg bede initiativtagerne om at konkretisere et forlag med proces og økonomi, få
samlet relevante lokale kræfter, fx Birgitte Boesen mv. – til udarbejdelse af
vedtægter, hjemmeside mv.
Der er opbakning til at gå videre med at konkretisere fonden – dens formål, organisering,
virkeform, deltagere, kommunikation mv. Når et mere konkret forslag er udarbejdet, tages
det op igen Bysamarbejdet.

