DAGSORDEN TIL PROJEKTGRUPPEMØDE I SKÆLSKØR
Skælskør Bibliotek, mødelokale 1
Onsdag den 19. september 2012 kl. 10.00 – 11.00
Inviteret til møde:
Plan- og Byggeudvalget: Formand Niels Jørgensen og Steen Olsen
Slagelse Erhvervsråd: Poul Møller
Erhvervsgruppen: Metha Molsted, Pernille Kirkeskov Hansen, Marianne Stock (ikke til stede)
Skælskør Bevaringsforening: Peter Rørdam
Skælskør Lokalråd: Henrik Falch
Slagelse Kommune, Drift og anlæg: Peter Raaschou
Slagelse Kommune, Innovation og Erhvervsudvikling: Anne Larsen Justiniano (afbud)
Slagelse Kommune, Planlægning: Tine, Christiansen, Ane Døssing
Kulturkajen: Ole Larsen
1. Projektgruppens formål
Projektgruppen er nedsat for, at skabe et særligt fagligt sparrings rum til
diskussion af byforskønnelsesprojektet i Skælskør.
Niels Jørgensen orienterer.

Ad. 1
Ikke andre bemærkninger

2. Projektgruppens medlemmer
Eftersom at projektgruppen ligger i
forlængelse af bymidtegruppen, er
medlemmerne af Skælskør bymidtegruppe inviteret til mødet samt Ole
Larsen fra Kulturkajen. Det skal drøftes om der bør inddrages andre relevante deltagere i gruppen.
Niels Jørgensen orienterer.

Ad. 2.
Da processen for byforskønnelsesprojektet er så
fremskreden, at der nu foreligger et forslag til politisk
godkendelse, nedlægges projektgruppen efter den
19.september.

3. Projektets status
Anden høringsperiode er netop afsluttet. Hvidbøger samt tilrettet projektforslag er indstillet til politisk godkendelse den 3.oktober. Her skal der
også træffes beslutning om hvilken
del af projektet der skal realiseres for
det afsatte budget på 12 mio.
Ane Døssing orienterer.

Ad. 3.
Hvidbøger fremsendes til indsigere samt lægges ud
offentligt på kommunens hjemmeside, efter den politiske behandling af projektet den 3. oktober.
Størstedelen af de indkomne høringssvar omhandler,
at man ikke ønsker at træer med julebelysning fældes i Algade samt, at man ikke ønsker at Skælskør
Lampen fjernes. Slagelse Kommune understregede,
at det ikke er en del af projektet at træerne i Algade
skal fældes og at der ikke vil blive fjernet Skælskør
Lamper. Vej og Park afdelingen har udført en udgravning omkring flere af træerne i Algade for, at
bestemme træets levedygtighed og rodnet. Undersøgelsen viste, at træernes rodnet ligger helt inde ved
stammen. Nogle træer er svage, og vil ikke kunne
overleve en eventuel anlægsfase. Ved plantning af
nye træer vælges nogle, der på få år vil få en størrelse som de eksisterende i dag.
Endelig konklusion for hvert enkelt træ afventer undersøgelsens afslutning. Det blev besluttet at udsende en pressemeddelelse vedr. gravearbejdet, og en
når det endelige resultat ligger klart.

4. Designmanual
Når udvalget har godkendt projektforsalget samt valgt hvad der skal
realiseres for de 12 mio. går arbejdet med udarbejdelse af designmanual i gang.
Peter Raaschou orienterer.

Ad. 4.
Det skal afklares, hvorvidt designmanualen kun skal
omfatte det projektområde der skal realiseres for de
budgetterede 12 mio., eller om den skal omfatte hele
projektområdet.
Det overvejes, om der skal indarbejdes en guide til
facade og skilte udformning i designmanualen.
Det blev besluttet, at der skal findes
reference steder, man kan køre ud til, så man kan se
materialerne efter nogle års slidtage.
Producenten af Skælskør Lampen arbejder med at
udvikle lampen, så den bliver mere CO2 venlig.

5. Anlægsfasen
Anlægsfasen skal tilrettelægges i
samarbejde med Skælskør
Erhvervsråd.
Peter Raaschou orienterer.

Ad. 5.
Steen Olsen påpegede, at udbudsformen i forhold til
anlægsfasen bør overvejes, så der opnås realisering af
så meget så muligt. Samtidigt bør det overvejes hvordan butiks- og ejendoms ejerne kan bidrage til projektet.
Steen Olsen påpegede derudover, at det bør overvejes om man kan genbruge så meget så muligt at eksisterende belægning.

6. Evt.

Ad. 6.

