REFERAT FRA BYMIDTEGRUPPEMØDE I SLAGELSE
Posthuset, Sdr. Stationsvej 26
fredag den 2. december 2016 klokken 8.30
Slagelse bymidtegruppe:
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget: Kurt Rasmussen og Henrik Brodersen
Erhvervsgruppen: Frantz Larsen, Janette Christensen, Jette Kjerulff, Thomas Eilersen og Jane
Dahl
Erik Schultz
Slagelse Bevaringsforening: Jan Simmelhag
SK, Vej og Trafik: Christian Schou Rasmussen
SK, Entreprenørservice: Peter Johansen
SK, Plan: Danny Helmer, Darrin Bayliss
Fraværende:
Henrik Brodersen, Frantz Larsen, Janette Christensen, Thomas Eilersen, Jan Simmelhag, Christian Schou Rasmussen, Peter Johansen
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Ad. 1
Godkendt.

2. Budget 2017-2020
Orientering specielt af interesse for Slagelse Bymidtegruppe v. Kurt Rasmussen.

Ad. 2
Kurt Rasmussen orienterende om diverse emner
herunder, at der har været sat 300.000 kr. af til
julebelysning, at et nyt bussystem med digitale
ventetider opsættes ved stoppesteder på udvalgte steder, bl.a. ved bymidten, og at man er
i gang med at forbedre trafiksikkerheden ved
fodgængerpassagen på Vestre Ringgade, ud for
uddannelsesområdet.
Under trafiksikkerhed/foranstaltninger blev stillet spørgsmål til nye trafikmarkeringer ved Lidl.
Spørgsmålet om hvorfor trafikforanstaltningen
er foretaget på denne måde sendes videre til
Vej/Christian Schou Rasmussen.

3. Oplæg om trafik-/parkeringsstrategi
v. Christian Schou Rasmussen, Slagelse
Kommune.

Ad. 3
Punktet blev udskudt. Darrin oplyste, at Vej- og
Trafik og konsulentfirmaet Via Trafik, er i gang
med at udarbejde parkeringsstrategien, og at
udarbejdelsen vil forløbe nogenlunde parallelt
med kommuneplanrevisionen.

4. Masterplan Slagelse/Kommuneplan 2017
Orientering v. Danny Helmer, Slagelse
Kommune.

Ad. 4.
Danny gennemgik fokuspunkterne i forslaget til
Masterplan for Slagelse, som indgår i den ny
Kommuneplan 2017. Planforslaget vil blive politisk behandlet på et temamøde i januar. Herefter vil det blive udsendt i offentlig høring.
Fokusområder er specielt Campus Slagelse,
Stationspladsen/kobling Campus Slagelse – Bymidten, udvidelse af P-søgering, Slagelse Ny By
– byforskønnelse af de resterende torve, ny bydel ved sygehuset, boligområderne Tidselsbjerget og Slagelse Bypark, nye erhvervsområder

ved Megacentret og Stop 39 ved motorvejen,
Aqua Park på Hunsballe og byomdannelsesområde langs Sorøvej.
Det blev besluttet, at det ubehandlede forslag
til Masterplan udsendes til Bymidtegruppens
medlemmer (er sket den 8.12.2016).
(I diskussionen omkring nye anvendelser blev
specielt fremhævet, at en del af de ældre sygehusbygninger kunne anvendes til ældreboliger,
hvis der er behov).
5. Nytorv – udvikling af torvehandlen
Henvendelse fra L7/ Business Slagelse
vedr. ønske om midlertidige løsninger,
som omfatter opsætning af pullerter,
opgradering med el og vand og mere
stationære boder

Ad. 5
Der blev orienteret om, at ønsket fra Business
Slagelse har resulteret i de første afholdte møder med Plan og Udvikling, med det formål at få
skitseret en midlertidig løsning af de påpegede
problemstillinger på Nytorv, få sat økonomi på
og få det sendt frem til politisk behandling. Næste møde vil blive afholdt med stadeholderne på
Nytorv.
Bymidtegruppen besluttede i øvrigt, at Helle S.
Madsen, som bl.a. er kontaktperson for omdannelsen af Nytorv, fremover fast tilbydes af deltage i Slagelse Bymidtegruppe.

6. Evt.

7. Næste møde.

Ad. 6
Ingen bemærkninger.

Ad. 7
Næste møde blev aftalt fredag den 10. marts
2017, kl. 8.30.
Mødekalender for hele året 2017 foreslås som
følger:
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag

den
den
den
den

10. marts
9. juni
8. september
8. december

