
 
REFERAT: MØDE I BYSAMARBEJDET HVALSØ. HVALSØ BIBLIOTEK – 16. APRIL 2018  
 

 
Billede: Bibliotekshaven i udvikling – nu med pileflet. 
 
DELTAGERE I HVALSØ BIBLIOTEK: Lene Creutzberg, Peter Schultz Jørgensen, Rolf Hegedys, Gert Fabrin, 
Merete Grunnet, Ole D. Jensen og Neils Sommer. Fra administrationen: Bjørn og Kari. Afbud fra Rene 
Jørgensen, Charlott Bamford, Søren Jepsen, Kirsten Albæk, Tom E. Thomsen, Louise Bonde Raasthøj & 
Erwin Næs. 
 
DAGSORDEN/REFERAT: MØDE I BYSAMARBEJDET HVALSØ – 16. APRIL 2018 
 
• 17:00. Velkommen til alle.  
 
Bjørn orienterer om, at Charlott har oplyst, at hun er nødt til at passe familie, og at der ikke er tid til 
bysamarbejde i den kommende tid. Derfor har Kunst & Forskønnelsesgruppen aftalt, at Kirsten Albæk, der 
pt. er Charlott’s suppleant i gruppen, vil træde ind som repræsentant i Bysamarbejdet i stedet for Charlott. 
Det er godt – tak for det Kirsten! Charlott har trukket et stort læs i Bysamarbejdet med en masse projekter 
og opbyggelse af samarbejde og stærk samarbejdskultur, og derfor vil hun være savnet og altid velkommen, 
når/hvis der bliver mulighed igen. Lige som alt andet engagement og initiativ fra byen altid er velkomment i 
Bysamarbejdet Hvalsø.  
 



• 17:05. Status for arbejdsgrupperne: Bordet rundt – arbejdsgrupperne giver status og fortæller om 
igangværende projekter: Status på trafiksikkerhedstiltag i Hovedgaden mv., 1804-pladsen, plantedage, 
færdiggørelse af skiltetræ, viadukt, skovhave, søbænk mv.  
 
Peter Schultz Jørgensen fra Frodighed & Samspil orienterer om gennemførelse af flere 
plantearrangementer. I går blev opsat pileflet i bibliotekshaven – se billede ovenfor. Der arbejdes med plan 
for Søbredden, der skal give den større naturindhold og hyggelige opholdssteder med mere varieret natur. 
Gruppen arbejder fx med at etablere bræmmer med u-slået natur omkring søen. Det diskuteres, om det er 
godt med uslået græs omkring hele søen, hvor flere nævner, at det også er godt med adgang og udsyn til 
søen, som det er i dag. Der tales om at finde en løsning, hvor begge dele er muligt, og hvor der er udsyn til 
begge dele fra flere centrale steder i byen. Når arbejdsgruppen har en plan skal den ind forbi driften i Vej & 
Park mv., så alle er klar over, hvad der skal slås og ikke slås. Så vi undgår situationen fra sidste år.  
 
Peter orienterer desuden kort om arbejdet med Søbænken, hvor der har været møde med 
administrationen og snedker. Der er nu dialog mellem gruppen og administrationen omkring konkret 
udformning – løsning med ponton, fæste til sten mv. drøftes. Der er flere muligheder. Der bliver også talt 
om brug af træ til broen, og der er enighed om, at træet skal være af en god og sund kvalitet med lang 
holdbarhed og smuk patina.  
 
Peter og Kari fortæller også om Skovhavegruppen, der har haft første workshop/plantearrangement på to 
små arealer tæt ved biblioteket. Man kan ikke rigtigt se noget endnu, og en mere tydelig beplantning vil 
først ske i efteråret.  
 
Ole D. Jensen fra Stationsgruppen orienterer om Skiltetræet Alma, hvor Charlott har haft en masse 
skolebørn på besøg. Det virker godt med fortællingen, og Ole nævner, at det kan være svært for folk at 
acceptere ny markant kunst i byrummet. Han nævner fx ”Fuglen” på stationspladsen, som mange var imod, 
da den blev sat op, men som nu opfattes som en fin del af byen.  Gruppen/Ole arbejder desuden med at få 
lys på ”Fuglen”, og Ole har indhentet tilbud på en løsning fra JK-El. Det blev aftalt, at vi skal afvente 
beslutning om konkret løsning til efter lysturen den 2. maj, så der bliver mulighed for gode råd til løsningen 
samt mulighed for at tænke på tværs af de mange steder, hvor vi gerne vil have lys i byen; viadukten, 
kulturstrøget mv. Ole nævner desuden, at der er blevet plantet en del på 1804-pladsen.       
 
Rolf Hegedys fra Hvalpesti/Fortælle & Kulturarvsgruppen oplyser, at flere skilte nu er klar, og at projektet 
nu afventer, at der skal myndighedsgodkendes forskellige opstillingssteder, ligesom det skal sikres, at vi 
ikke kolliderer med ledninger i jorden mv.  
 
Lene Creuzberg fra Trafik & Hovedgadegruppen orienterer omkring de igangværende 
trafiksikkerhedsforsøg, herunder at de mobile bump i Hovedgaden nu er fjernet, og at man forsøger at 
opretholde 40 km/t zonen i Hovedgaden uden bumpene. Mulighederne undersøges nu i trafikafdelingen. 
Det er ikke sikkert, at det kan lade sig gøre. Desuden at spærringen ved Skolevej/Søvej opretholdes i en ny 
form med træstammer fra Bondeskovgård. Disse er nu indkøbt og modtaget på Materielgården. Trafik & 
Hovedgadegruppen har sammen med Bjørn udarbejdet en informationsartikel til lokalaviserne omkring 
tiltagene, og der bliver afholdt opfølgende gruppemøde 7/5 fra 17-19 på Hvalsø bibliotek. Se artiklen her: 
http://viborher.dk/lejrelokalavis/forsoeg-med-bedre-trafiksikkerhed/. Gert Fabrin fra Hvalsø Bylav nævnte, 
at der er behov for gode og permanente trafiksikkerhedsløsninger i Hovedgaden og resten af bymidten, fx 
asfalterede bump og lyssignaler, og at det er frustrerende, at skulle vente på de gode permanente 
løsninger. Bjørn nævnte, at det i områdefornyelsesprogrammet er prioriteret at vente med investeringer i 
de større permanente løsninger i Hovedgaden indtil separatkloakeringsprojektet går i gang. Sådan at vi ikke 
spilder en masse penge på tiltag, der skal graves op igen. Det er hårdt at skulle vente på det, men det giver 
også en vis mening.   

http://viborher.dk/lejrelokalavis/forsoeg-med-bedre-trafiksikkerhed/


 
 
• 17:35. Foreningsrepræsentanterne fortæller: Hvad sker der i foreningerne? Er der ønsker, projekter og 
dagsordener, der kan komme i spil?  
 
Niels Sommer fra Hvalsø Skole orienterede omkring deres arbejde med at blive en ”madskole”, herunder 
evt. mulige ombygninger af lokaler mv. Bjørn nævnte, at det spiller meget godt sammen med planerne i 
forbindelse med ”Kulturstrøget”, hvor der kan arbejdes med ”mad-temaet” i de omkringliggende udendørs 
rum.  
 
Merete Grunnet fra Paraply Hvalsø Idræt nævnte, at de stadig venter på at komme i gang med 
parkourbanen, og at det er svært at vente så lang tid på at finde det rigtige sted. Der blev talt om 
placeringen, som den er skitseret i ”Kulturstrøget”, måske er den letteste at komme i gang med, mens den 
oprindelige placering på det grønne hjørne ved Skolevej/Søvej modsat hallen nok kan have længere 
udsigter. Der blev også talt om forskellige løsninger. Fx Natur-Parkour med træstammer og andre naturlige 
materialer og så mere klassiske løsninger med maskiner og motionsstativer. Det skal snarest muligt 
afklares, hvor projektet placeres, så arbejdsgruppen kan komme i gang med at udvikle den konkrete 
løsning.  
 
Gert Fabrin orienterende kort om nyt fra Hvalsø Bylav. 
 
• 17:50. Kommunikationsplatform – facebook og hjemmeside: Kari giver status.  
 
Facebook bruges allerede løbende til kommunikation af aktiviteter, og det går ok. Hjemmesiden er endnu 
ikke færdig, men den lanceres hurtigst muligt. Bjørn & Kari vil give det første bud på siden inden 
sommerferien og senest på Byens Dag 2018, men det er svært at finde ressourcerne til arbejdet.  
 
• 17:55. Vandet i Hvalsø: Proces med Fors A/S i 2018 omkring separatkloakering og samskabelse. Nu sker 
der snart noget igen. Bjørn giver status. 
 
Der arbejdes nu i Fors på at finde ud af, hvordan en/flere overordnede rammeløsninger kan se ud, 
herunder hvilke arealer der kan komme i spil i forhold til at håndtere vand på overfladen mv. Der vil blive 
afholdt et stormøde for byen i maj/juni, hvor den videre proces vil blive drøftet med fokus på, hvor og 
hvordan vi (hele byen) i det kommende ½ år skal udvikle de konkrete løsninger sammen. Fx i Hovedgaden 
mv. 
 
• 18:00. ”Kulturstrøget” og etablering af P-Plads ved Søtorvet: Bjørn giver status. Blandt andet omkring 
møde med brugerrådet for hallen, musikskolen, biblioteket samt videre proces. 
 
Der er givet mange gode input og kommentarer til den seneste udsendte skitse af ”Kulturstrøget”, og disse 
skal indarbejdes i den endelige plan. Pt. drøftes det, hvordan parkeringsarealet ved Søtorvet skal udformes 
og realiseres, herunder evt. omlægning af Søvej. Når disse drøftelser er afsluttet sendes bud på en færdig 
plan for ”Kulturstrøget”, hvor alle kommentarer er forsøgt tilgodeset i videst muligt omfang.      
 
• 18:10. Lys: Fastlæggelse af dato for besøg af Catja Thystrup projektchef for Copenhagen Light Festival  – 
der er afsat midler til lyskonsulent. Hun kan fx 30/4 og 2/5 – start ca. 20:30. 
 
Det blev besluttet, at lysdagen skal afholdes 2/5 fra 20:30 ved mørkets frembrud. Vi mødes på Hvalsø 
Station. Efter lysturen samler Catja op på oplevelserne med konkrete gode råd og muligheder for evt. 
samarbejdspartnere. Denne opsamling er ikke modtaget endnu. 



 
• 18:20. Bygningsfornyelsesmider: Afsluttende drøftelse af ansøgningsmaterialet, kommentarer og 
beslutning om igangsætning af ansøgningsrunde. 
 
Der blev givet enkelte kommentarer til materialet, som Bjørn indarbejder. Frigivelse af den kommunale 
medfinansiering (0,45 mio. kr.) til den samlede bygningsfornyelse (1,5 mio. kr.) kan først ske på 
Kommunalbestyrelsens møde den 29/5. Derefter offentliggøres ansøgningsmaterialet for alle interesserede 
i områdefornyelsesområdet.  
 
• 18:40. Kommende møder i Bysamarbejdet: Vi fastlægger mindst et møde før sommerferien (men gerne 
de resterende møder i 2018). 
 
De to næste møder i Bysamarbejdet Hvalsø sker: 
 

 Mandag den 28/5. Fra 17-20 på Hvalsø Bibliotek. 

 Mandag den 27/8. Fra 17-20 på Hvalsø Bibliotek. 
 
INDKOMNE FORSLAG 
 
• 18:50. Søbænk: Justeret budget til beslutning – der er brug for mellem 6.000 kr. og 11.000 kr. ekstra, som 
arbejdsgruppen Frodighed & Samspil søger om. Se vedhæftning.  
 
Der var tilslutning til forslaget. 
 
• 18:55. Lille pause.  
 
TEMADRØFTELSE: BYENS DAG 2018 
 
• 19:00. Byens Dag 2018 – lørdag den 16/6: Vi begynder planlægningen af dagen. Kari fremlægger nogle 
hovedgreb og ideer og faciliterer punktet. 
 
Der blev talt om formålet med dagen. Fx at:  
 

 få flere i Hvalsø til at deltage i udviklingen af bymidten 

 synliggøre eksisterende projekter 

 Skabe flere forbindelse til personer, netværker og arbejdsgrupper mv., der kan styrke 
bymidteudviklingen 

 
Bysamarbejdet (alle i arbejdsgrupper og foreninger) og administrationen (Bjørn & Kari) skaber dagen 
sammen for byen. Der skal være en samlet velkomst, som alle kan deltage i – høre, hvad det hele handler 
om. Dernæst er der en masse tilbud og rundvisninger, og til sidst hyggelig fællesspisning. Aktiviteter og 
rundvisninger er fx: 
 

 Formidling omkring udvikling af Hovedgaden – nu går processen snart i gang. 

 Fortælling om trafiksikkerhedstiltag. 

 Præsentation af byinventar. 

 Fokus på bygningsfornyelsesmidlerne. 

 Fors A/S: Involverer omkring separatkloakeringen – workshops mv. 

 Hvalpestien: Opsætning af et par skilte og rundvisning.  



 Skiltetræet: Charlott præsenterer Alma. 

 Guidede ture: De nye boligområder i Hvalsø – Søtorvet, Buske, Hyldegården mv. 

 Kulturstrøget: Formidling om projektet – gåtur fra grusgraven til parkeringspladserne ved 
Horseager.   

 Bibliotekshaven: Det gro frem – nu og planerne frem. 

 Forsøg med natur omkring søen. 

 Prøv søbænken: Hvis vi kan nå at have den færdig. 

 Skovhavegruppen fortæller. 

 1804-pladsen: Verdens billigste plads – men ret dejlig. 

 Bigården: Summer det stadig med fine søde honningbier? 

 Byens Hus: Snak om mulighederne, dome og andre muligheder mv. 

 Kommunikationsplatform: Hjemmeside præsenteres for alle – hvordan man kan være med. 

 Lyset i byen: Gåtur med de forskellige projekter og den videre proces. 

 Aktiviteter og markedsplads på Kropladsen. 

 Parkour: Rundvisning og workshop. 

 Madskolen på vej: Hvad betyder det? 
 
Vi vil også gerne have en is-vogn til at trække børn til – Merete undersøger pris osv. Vi skal lave god 
kommunikation af dagen, så alle hører om det. Invitationen skal også rettes mod børn, så vi også få 
børnefamilierne med.  
 
• 19:58. TAK FOR I DAG 
 


