REFERAT FRA BYMIDTEGRUPPEMØDE I SLAGELSE
Rådhuset, Rådhuspladsen 11, lokale 029 i kælderen
fredag den 23. juni 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: Jette Kjerulff, Erik Schulz, Thomas Eilersen, Jane Dahl, Peter Johansen.
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 til Bymidtegruppens sidste møde inden sommerferien. Oplyste, at
parkeringsstrategien er tæt på at være færdigudarbejdet og vil blive politisk behandlet på LTEmøde den 7. august.
Helle Madsen spurgte ind til, hvad status var på
udarbejdelsen af en masterplan for torvene, under
arbejdstitlen ”De 12 torve”, som EPM-udvalget har
igangsat. Danny Helmer svarede, at Plan fremsender et 1. oplæg her inden sommerferien til politisk
behandling på august-mødet. Tanken er at udpege
og beskrive torvene og deres indbyrdes sammenhæng i bystrukturen og at sikre et politisk ejerskab til planen og hele processen. Herefter vil planen blive mere detaljeret i indhold, udformning og
økonomi.
Da det er EPM-udvalget, der har besluttet at
igangsætte planen, vil det være udvalgets tilbagemelding på Plans 1. udkast, der afgør hvordan
planprocessen, inddragelse og orientering i øvrigt
skal tilrettelægges. Plan orienterer tilbage til Bymidtegruppen og Business Slagelse, så snart det
er muligt.
Helle Madsen gjorde opmærksom på, at parkeringen på Nytorv af håndværksbiler er meget voldsom og efterlyste en løsning. Det blev herudover
beklaget, at brønde på Schweizerpladsen ikke kan
skrues op og ned. Plan sørger for at orientere entreprenørservice om problematikken.

3. Nytorv - status
Sagen har senest været politisk behandlet/orienteret i LTE-udvalg og
EPM-udvalg den 6. juni. Orientering
om status.

Ad. 3.
Danny orienterede om, at elskabene på Nytorv nu
er renoveret for ca. 20.000 kr. af Entreprenørservice, finansieret af driftsmidler.
Nytorv-fornyelsen blev drøftet på baggrund af
LTE-udvalgets beslutning den 6. juni, på baggrund
af forespørgslen om støtte til pullertprojektet på

Nytorv fra budgettet til trafiksikkerhedsfremmende
foranstaltninger. Det blev besluttet, at forslaget
forelægges Redningsberedskab og Politi, og at sagen videresendes til Kultur-, Fritids- og Turistudvalget i forhold til forslag om sikring af Nytorv.
Nytorv-fornyelsen blev også drøftet på baggrund
af EPM-udvalgets beslutning om bevilling af
500.000 kr. til ”her-og-nu” omdannelse/forskønnelse af Nytorv. Darrin Bayliss forklarede, at pengene pt. står der endnu, men ingen ved hvor
længe.
Business Slagelse tilkendegav, at man i den nuværende situation gerne vil være med til at disponere
det bevilgede beløb på omdannelse/forskønnelse
af pladsen og oplyser, at man gerne i en dialog
med Plan/Entreprenørservice (som bedre kender
til de økonomiske konsekvenser) vil tage hul på en
forberedelse af en fremtidig ændret disponering af
pladsen.
4. Lokalplanforslag Campus Vest
- status
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring, der er modtaget indsigelser som behandles og sagen er
på vej frem til en endelig behandling
i EPM, ØK og Byråd. Orientering v.
Danny Helmer, Plan.

Ad. 4.
Danny redegjorde for, at den offentlige høring omkring lokalplanforslaget nu var udløbet den 26.
maj. Der blev afholdt et borgermøde den 6. maj i
stationsbygningen med omkring 80 deltagere. Forslaget blev generelt positivt modtaget af de fremmødte, hovedspørgsmålet der blev rejst var trafiksituationen i området og mangel på P-pladser.
Der er indkommet 12 indsigelser til planen, og der
er en hvidbog under udarbejdelse med forslag til
besvarelse og tilføjelser til planen. Sagen sendes
frem til politisk behandling i august.

5. Evt.

Ad. 5.
Helle Madsen, Business Slagelse, informerede om
at Marianne Stock fremover repræsenterer Business Slagelse i Bymidtegruppen i stedet for Janette Christensen.
Jan Simmelhag gjorde bemærkninger om de 2 digitale lysreklametavler, som er opsat i Jernbanegade og i Løvegade for 5-6 år siden, og om at
skulpturer kun skulle opsættes på byens torve
med stor eftertanke.

6. Næste møde.
Tidligere fastlagt til den 8. september 2017.

Ad. 6.
Næste møde er fastsat til den 8. september 2017.

