
 
 
REFERAT: MØDE 8 I BYSAMARBEJDET HVALSØ. HVALSØ BIBLIOTEK – 12. MARTS 2018  
 

 
 
DELTAGERE I HVALSØ BIBLIOTEK: Peter Schultz Jørgensen, Rolf Hegedys, Charlott Bamford, Gert Fabrin, 
Merete Grunnet, Louise Bonde Raasthøj, Tom E. Thomsen, Ole D. Jensen og Søren Jepsen. Fra 
administrationen: Bjørn og Kari. Afbud fra Rene Jørgensen, Erwin Næs og Lene Creutzberg. 
 
DAGSORDEN/REFERAT: 8. MØDE I BYSAMARBEJDET HVALSØ – 12. MARTS 2018 

•       17:00. Velkommen til alle. 

•       17:05. Status for arbejdsgrupperne: Bordet rundt – arbejdsgrupperne fortæller om igangværende 
projekter. Blandt andet om status på trafiksikkerhedstiltag i Hovedgaden – møde 5/4, lystur i 
København, skiltetræ, viadukt, skovhave, søbænk, grønne projekter mv. 

Søren fra Trafik & Hovedgadegruppen fortalte kort omkring de igangværende trafiksikkerhedsforsøg i 
Hovedgaden samt spærringen af Søvej. Louise fra Hvalsø Skole nævnte, at de nye fodgængerovergange 
i Hovedgaden skaller af, og at de derfor er meget usikre. Alle er enig om, at det er et stort problem, 
som skal løses hurtigst muligt, når vejret tillader det. Bjørn er på sagen. Rolf nævnte, at afspærringen af 
Søvej vil blive erstattet af træstammer fra Bondeskovgård – en smukkere løsning. Der arbejdes på 
sagen – Rolf er tovholder. Gert nævnte, at Bysamarbejdets og områdefornyelsens arbejde med 
trafiksikkerheden skal tænkes sammen med de aktuelle trafiksikkerhedsplaner og puljemidler til øget 
trafiksikkerhed, hvori der findes højt prioriterede Hvalsø-projekter. Bjørn koordinerer med 
trafikafdelingen og giver status på kommende møde. Der bliver holdt møde i Hovedgade & 



Trafikgruppen i den 4. april fra 17-19, hvor der bliver taget stilling til om de igangværende 
trafiksikkerhedstiltag skal opretholdes eller nedlægges, herunder 40 km/t-zonen i Hovedgaden med de 
tre midlertidige bump.      

Peter fra Frodighed og Samspil fortalte om den videre udvikling af bibliotekshaven. Der arbejdes med 
de besluttede projekter, herunder Skovhaven, Søbænk og kommende plante og pilefletsdag – 8/4 og 
22/4. Den 20/3 mødes Frodighed & Samspil med grønne folk fra administrationen (Dorthe+Stine) for at 
afklare konkrete projektmuligheder og udfordringer omkring skovhave mv. Peter fortalte desuden om 
lysturen 28/2 i kolde København, hvor arrangør af lysfestivalen Catja Tystrup viste os rundt og gav 
sparring på arbejdet med Hvalsø. Det er aftalt, at Catja kommer til Hvalsø i løbet af april for at give os 
inspiration til arbejdet med muligheder og konkrete udfordringer. Gert nævnte, at vi evt. også kan tage 
på studietur til Hersled Industripark for at blive klogere på funktionslys, og Gert påpeger også, at der 
mange steder også er et stort behov for funktionslys i Hvalsø. Det er de fleste mere end enige i.   

Charlott fra Kunst og Forskønnelsesgruppen fortalte om afslag på ansøgningen om LAG-midler til 
forskønnelses af viadukten. Gruppen holder møde og overvejer andre muligheder for gennemførelse af 
projektet i andre og billigere formater. Der indkøbes blomster til 1804-pladsen – inden for rammer af 
det eksisterende 1804-plads-projekt. Charlott fortalte også om færdiggørelse af skiltetræet. At 
projektet har været i avisen, og at det blev skabt med inddragelse af en masse søde unger og børn. Der 
mangler stadig noget formidling omkring kunstværket og ideerne bag – og ikke mindst om det videre 
arbejde. Træet er stadig under udvikling – det er ikke færdigt endnu. Charlott er inviteret til at fortælle 
om det i Lejre Kulturuge. Første etape af træet tog længere tid end ventet – ikke to, men tre uger. 
Charlott beretter, at det gik fra at være meget ”yndefuldt” til at være mere robust ”stærk natur”. En 
kreativ proces – og svær proces – et spil mellem det maskuline og feminine. Baby kom ud lidt 
anderledes end det var forventet – platfodet, ikke så yndefuld, men stærk og særlig smukt om natten i 
månelys. Der arbejdes med at navngive træet – vist nok ”Alma”. Alle og Charlott er enige om, at det er 
vigtigt at formidle, at projektet ikke er færdigt endnu, og at det er i proces. Desuden, at der fortælles 
om, hvad der er ideen og tankerne bag træet. Når folk får en forklaring – så giver det mere mening. 
Charlott vil være med til at skrive et nyt oplysningsskilt – der fortæller og som måske kan erstatte det 
eksisterende på selve stammen. 

Rolf fra Hvalpesti/Kulturhistorie/Historiefortæller-gruppen fortæller, at der arbejdes på skilte. Fire er 
færdige. Han forventer, at de første kan sættes op i slutningen af april. Stolperne til skiltene er indkøbt, 
men de skal grundes.  

Ole fra Stationsgruppen fortalte kort om arbejdet med indhentning af forskellige tilbud i forhold til lys-
på-fuglen projektet. Peter nævnte, at vi med fordel kan arbejdet koordineret omkring de forskellige 
lysprojekter i byen, herunder fuglen, øen, kulturstrøget, viadukten etc. Og at vi fx kan bruge Catja, der 
kommer på besøg i april, som en hjælper til at komme i gang på en god måde. Vi har sandsynligvis også 
mulighed for at udvikle et godt fondsprojekt, hvis vi kobler alle lysprojekterne. Ole nævnte også, at der 
er problemer med lyset i vores Louis Poulsen lamper på stationen – det forsøger han at løse.  



 

•       17:30. Foreningsrepræsentanterne fortæller: Hvad sker der i foreningerne? Ønsker, projekter og 
dagsordener, der kan samarbejdes omkring? Bylavets møde omkring grusgraven mv.   

Søren fra Lejre Erhvervsforening fortalte omkring Søtorvet. At der såfremt alle butikslejemål i 
stueetagerne i Søtorvet ikke udlejes fra start, måske vil være mulighed for at etablere et nyt 
”bykontor/turistinformation” – med inspiration fra Skælskør. Den mulighed kan vi overveje nærmere, 
hvis der opstår konkrete muligheder. 

Merete fra PHI (Paraply Hvalsø Idræt) fortalte, at Lejre Idrætsunion er startet – og at PHI er med. Det er 
spændende med en større paraply. Merete var desuden glad for, at vi snart kan komme i gang med 
parkour-banen – nu hvor der er angivet en placering i forbindelse med ”kulturstrøget”.  

Tom fra kulturkaravanen fortalte, at Claus Langer nu er foreningens nye formand. Der er masser af 
musik i gang. Koncert med græsk-cypriotisk band. Rock and Roll. Børne -arrangement. Tango-
arrangement snart. Peter spørger til udendørs arrangementer - open air, der kan bidrage til byens 
udendørs liv. Tom støtter ideen, og de vil sammen undersøge om der i forbindelse med byens dag 2018 
er muligheder for samarbejde med Kulturkaravanen og andre relevante parter.   

Louise fra Skolebestyrelsen fortalte kort om arbejdet med at gøre Hvalsø Skole til madskole med 
inspiration fra madskoler i København. Dette understøttes i arbejdet med ”Kulturstrøget”, hvor der 
også arbejdes med ”mad-ude-rum” (spise, dyrke, lave mad etc.). 

Gert fra Hvalsø Bylav fortæller, at der er givet indsigelser mod at grusgraven i Hvalsø bliver gravet 
stejlere og dybere. Arealet er meget centralt i byen tæt på boliger. Gert er i dialog med den 
kommunale administration om sagen. 

•       17:50. Kommunikationsplatform og øvrige input til den aktuelle kommunikation: Kari fremlægger 
erfaringer med facebook og viser udkast til ny hjemmeside til fælles drøftelse. 
 
Kari fortæller om erfaringerne med at bruge facebook-gruppen Vores Hvalsø. Hun har eksperimenteret 
med opdatering af gruppen med nye billeder og info-tekster. Hun har desuden udsendt en række små 
nyheder og statusopdateringer. Nogle med debat til følge og andre med en hel masse likes. Kari 
arbejder videre med at undersøge, hvad gruppen kan og ikke kan i forhold til at understøtte byens 
udvikling. Det blev aftalt, at alle i Bysamarbejdet, arbejdsgrupper mv. sender Kari en lille mail, når der 
er en aktivitet, som der skal formidles omkring. Fx byens dag, plantedag, nyt projekt mv. 

 Kari præsenterede derefter et bud på, hvordan en ny hjemmeside for Bysamarbejdet Hvalsø kan se ud. 
Kari gennemgik den overordnede struktur, og der var stor opbakning til at arbejde videre med den 
løsning. Derfor arbejder Kari og Bjørn videre med en basisversion, hvor tekster er på plads mv.  



 For både facebook og hjemmeside er det målet, at deltagere i Bysamarbejdet langsomt overtager 
ansvar for kommunikationen – i takt med, at vi finder ud af, hvad der virker godt og understøtter byens 
udvikling. Følg med i udkastet til hjemmesiden her: http://v403d63hah.mono.net/ 

I forbindelse med nyheder mv. kan man skrive til Kari her: kaen@lejre.dk.  

•       18:10. Vandet i Hvalsø: Proces med Fors A/S i 2018 omkring separatkloakering og samskabelse. Bjørn 
giver status. 

Bjørn afventer udspil fra Fors omkring de næste skridt. Når der er nye mødedatoer eller forslag til 
konkret samskabelse i byen omkring mere konkrete eller strategiske tiltag – så melder Bjørn det ud. 

•       18:20. ”Kulturstrøget” og etablering af P-Plads ved Søtorvet: Bjørn giver status – oplæg sendes ud i 
morgen.  

 Vi gennemgik forslaget kort, og alle er klar over, at de meget gerne må sende kommentarer pr. mail – 
gerne inden ugens udløb. 

•       18:30. Byens Hus: Mulighederne i en ”dome” i Kulturstrøget – en måde at komme i gang på. Se fx 
inspirationsvideo fra denne side: http://domeofvisions.dk/.  

Bjørn har indhentet priser på domer for at få en fornemmelse af, om de er til at komme i nærheden af i 
forhold til de midler, der er afsat til ”byens hus” i byfornyelsesprogrammet. Og det virker ikke 
urealistisk. Hos Construxa Nordica /ecodome.dk kan man fx købe en dome på 14 meter i diameter med 
et gulvareal på 151 m2 for 621.000 kr.      

•       18:35. Byens Dag 2018 – før sommerferien: Tanker bordet rundt – fastlæggelse af dato. Kari er 
tovholder.  

Dato blev indtil videre fastlagt til lørdag den 16/6 fra 11-18 med afsluttede fællesspisning for byen. 
Arbejdsgrupperne og andre kan fortælle og guide ture rundt i byen - omkring projekter og byens 
udvikling. Det kan både være projekter i områdefornyelsesregi, men også bredere emner som Vandet i 
Hvalsø (separatkloakering), Byudvikling i Hyllegården, Buske etc., Kulturstrøget, Lysprojekter mv., kan 
være relevante.  På byens dag kan nøgleaktører, initiativtagere og interesserede vise sig for hinanden – 
bruge hinanden – der skabes netværker, som kan flytte byen. Det kan blive en tradition – det er 
ambitionen. En netværksdag. Der kan samarbejdes med mange aktører – fx Musikskole, 
Kulturkaravanen mv. Man kan også spille på byen – bylyd. Heldagsgrillede lam mv. Forskellige steder i 
byen.  

 
INDKOMNE FORSLAG 

http://v403d63hah.mono.net/
mailto:kaen@lejre.dk
http://domeofvisions.dk/


•      18:45. Ønske om dækning af udgift i forbindelse med udvikling af viaduktprojektet i alt 5.000 kr. til 
farvekonsulent samt indkøb af træ i forbindelse med skiltetræet ca. 6.000 kr. Kunst & 
Forskønnelsesgruppen fremlægger forslag. 

 Udgiften til farvekonsulent blev besluttet, og det fremgik, at Bysamarbejdet mente, at de allerede 
havde truffet den beslutning på forrige møde. Der blev ligeledes bevilliget midler til færdiggørelsen af 
skiltetræet, indkøbet af træet mv. 

•      18:55. Lille pause.  

TEMADRØFTELSE: BYGNINGSFORNYELSESINDSATSEN  

•       19:00. Kriterier for ansøgning om bygningsfornyelsesmidler: Bjørn fremlægger de kriterier, der er 
formuleret i arbejdsprocessen ind til videre. Vi gennemgår, tilføjer og prioriterer de vigtigste til 
kommende ansøgningsrunde.  

 Bjørn fremlagde en række kriterier, der har været fremme i den tidligere proces og dialog omkring brug 
af områdefornyelsesmidlerne. Disse blev drøftet, og der var konsensus om en del punkter. Bjørn 
sender på baggrund deraf forslag til revideret ansøgningsmateriale ud til kommentar i Bysamarbejdet 
hurtigst muligt  - og inden næste møde i april. 

•       19:30. Ansøgningsfrist: Vi fastlægger ansøgningsfrist og proces i forhold til udarbejdelse af 
ansøgningsmaterialet, kommunikation, politisk proces mv. 

 Ansøgningsfristen bliver hurtigst muligt – engang i april. 

BESØG & SMÅTING 

•       19:40. Besøg fra Rebecca - Hyldegårdsudstykningen: Hvordan vi samarbejde og få gavn af hinandens 
projekter og indsatser? Fx Byens Dag 2018 mv. 

 Mødet med Rebecca blev skudt til næste møde i april. 

•       19:50. Småting og Evt.: 1000-års-stien ved Sonnerupgård udgår måske. Planlægning af tema på 
kommende møde 16/4 – fx om mødeafvikling, hvem der kan være med, udvidelse, ændring af 
medlemmer i Bysamarbejdet Hvalsø mv. 

 Tematime på næste møde blev besluttet til ”Byens Dag – 2018”. Som del af udsendelsen af 
dagsordenen til næste møde i april sender Bjørn et bud på en opsamling omkring, hvad der indtil videre 
er sagt og ønsket om, hvordan møder i Bysamarbejdet Hvalsø fungerer, hvordan Bysamarbejdet kan 
vokse mv.  

 

TAK FOR I DAG 


