REFERAT AF BYMIDTEGRUPPEMØDE I SLAGELSE
Rådhuset, Rådhuspladsen 11, lokale 026 i kælderen
fredag den 22. september 2017 klokken 8.30
Slagelse bymidtegruppe:
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget: Kurt Rasmussen og Henrik Brodersen
Erhvervsgruppen: Helle Madsen, Marianne Stock, 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
Afbud: Helle Madsen, Erik Schultz
Herudover deltog: Inga Rós Eiríksdóttir, Entreprenørservice
1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Ad 1
Godkendt.

2. Nyt fra Slagelse Kommune
Orientering specielt af interesse for
Slagelse Bymidtegruppe v. Kurt Rasmussen.

Ad. 2
Kurt Rasmussen bød velkommen. Han refererede
fra rejse i Nice, at der her var opsat voldsomt
mange pullerter som terrorsikring. Inga supplerede med, at de seneste overvejelser om sikring i
den retning omfatter store vandtanke.

3. Ny parkeringsstrategi
Orientering om indholdet v. Christian
Schou Rasmussen.

Ad. 3
Christian orienterede om, at parkeringsstrategien
nu er sendt i høring af Byråd. Christian understregede, at planen har et 10 års sigte, og at
parkeringsstrategien peger på nogle muligheder,
ikke nødvendigvis den præcise løsning. I Slagelse
indgår samlet 3300 P-pladser i Slagelse centrum.
Bl.a. mulighed for P-hus på H.P. Hansens Plads
og Rådhusplads/rådhuskælder. Henrik Brodersen
appellerer til, at bymidtegruppen vil presse på for
at sikre, at DSB etablerer flere pendler P-pladser
ved banen.
Strategien er altså lige nu i høring med frist ultimo oktober og kan ses her: http://sektorplaner.slagelse.dk/dk/parkeringsstrategi/forside-03/

4. Nytorv - status
Sagen har senest været drøftet mellem Business Slagelse, Plan og Entreprenørservice. Orientering v. Danny
Helmer.

Ad. 4
Danny fortalte, at Plan havde fremsendt en sag
til Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget om, hvorvidt
de tidligere bevilgede 500.000 kr. vil kunne anvendes til løsninger af mere midlertidig og flytbar
karakter.
Administrationen har argumenteret for, at det vil
være positivt at åbne op for ønsket om midlertidige flytbare og mere fleksible løsninger, der kan
anvendes til forsøgsordninger. Som forslag betragtet vil det være relevant at afprøve forskellige ting, inden det ”rigtige” torveprojekt skal
gennemføres inden for nogle år. De midlertidige
løsninger vil give erfaringer og kunne genbruges
og flyttes rundt på de 12 torve under etableringsfasen, hvorfor timingen nu synes rigtig.

Marianne Stock gjorde opmærksom på, at der på
mødet mellem Business Slagelse, Plan og Entreprenørservice oprindeligt var ønske om at medsende en mere detaljeret tegning over disponeringen af Nytorv til udvalgsbehandlingen. Danny
oplyste, at man havde valgt ikke af fremsende en
detaljeret plan over Nytorv, men alene forskellige
mulige referencer.
5. De 12 torve – masterplan
Orientering v. Darrin Bayliss

Ad. 5
Darrin gennemgik hovedtrækkene i Masterplanen
for de 12 primære byrum/torve i Slagelse bymidte. De er udlagt ud fra deres nuværende og
forventede fremtidige betydning for bylivet i Slagelse. Projektbeskrivelsens foreslåede projekter
vil kræve en anslået investering på ca. 235 mio.
kr. over 11-12 år, iflg. den vedhæftede tids- og
investeringsplan.
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget besluttede 7.
august, at der ønskes afholdt et opstartsmøde
med involverede interessenter med henblik på at
kvalificere projektet.
Der afholdes møde med EPM, LTE og Business
Slagelse den 2. oktober

6. Lokalplan Campus Vest, endeligt vedtaget
Orientering v. Danny Helmer.

Ad. 6
Lokalplanen for Campus Vest, omkring Slagelse
Station, er nu endeligt vedtaget af Byrådet den
28. august. Bygherrerådgiver for Professionshøjskolen Absalon kan nu, bl.a. med baggrund i lokalplanen, få udskrevet en arkitektkonkurrence
på en del af arealet. Slagelse Kommunes Planafdeling forventer at indgå i en dialog om programmet.
Hvis alt forløber planmæssigt, vil Campus-områdets bebyggelse til undervisningsformål stå færdigt sommeren 2020.

7. Julebelysning

Ad. 7
Inga Rós Eiríksdóttir, Entreprenørservice, orienterede om, at der er en god dialog med Erhvervsforeningen/Business Slagelse. Vi prøver at
finde et fælles tema (farver, gran, hygge, fokus
pladser og forbindelser). Årets julebelysning/udsmykning, rummer en lang række muligheder.
Konkret henvises til et morgenmøde mandag d.
2. oktober kl. 8 på Meatery, Schweizerpladsen,
hvor Inga og Business Slagelse vil fremlægge oplæg med mulige løsninger for julebelysning/udsmykning.

8. Kommuneplan 2017
Status og orientering om det videre
forløb. Orientering v. Danny Helmer

Ad. 8
Høringsfristen for Kommuneplan 2017 udløb den
30. august. Der har været afholdt velbesøgte offentlige møder i såvel Slagelse, Skælskør og Korsør.
Der er modtaget ca. 85 indsigelse/bemærkninger
til forslaget, nogle indsigelser betyder, at der skal
gennemføres partshøringer. Kommuneplan 2017
forventes endeligt vedtaget i december måned.

9. Evt.

Ad. 9
Jan Simmelhag ønsker, at der presses på for en
arkitekturpolitik, så kommunen kan gå foran og
stille større arkitektoniske krav.

Danny gør opmærksom på, at årets bygningspræmiering/arkitekturpris, bliver uddelt den 29.
september på Nytorv på Kulturnatten.
10. Næste møde.

Ad. 10
Næste møde onsdag den 6. december 2017.

