REFERAT FRA BYMIDTEGRUPPEMØDE I SKÆLSKØR
Skælskør Bibliotek, mødelokale 1
Fredag den 16. august 2013 kl. 8.30 – 10.00
Deltagere: Niels Jørgensen, Steen Olsen, Metha Molsted, Henrik Falch, Pernille Kirkeskov Hansen, Peter Rørdam, Steen Andresen, Adalbert Oschning (suppleant for Ayoe Møller), Mette
Lund Jørgensen, Karsten Søndergaard, Jens Bendix, Tine Christiansen, Moritz Faloota
Afbud: Anne Larsen Justiniano, Peter Raaschou, Ayoe Møller
Referat: Moritz Faloota

1. Godkendelse af referat fra
sidste møde

Ad. 1
Niels Byder velkommen, hvorefter deltagerne kort præsenterer sig selv for at byde nye medlemmer, Moritz Faloota
(Slagelse Kommune) og Mette Lund Jørgensen (Skælskør
bevaringsforening, tlf. 21 15 22 01) velkommen. Efterfølgende bliver referatet Godkendt.

2. Nyt fra Slagelse Kommune

Ad. 2.
Ingen bemærkninger.

3. Procedure for
lovlighedssager
v/afdelingsleder Jens Bendix

Ad. 3.
Jens Bendix beretter, at afdeling for Byggeri, i en aktuel
sag, modtager et hint fra vejafdelingen om, at en dagligvarebutik (Toms Marked) er ved at starte op et sted, der er
i modstrid med gældende lokalplan. Der tages kontakt til
ejer, der efterfølgende stopper processen og fjerner skiltning. Vedkommende er politianmeldt, men har endnu ikke
modtaget bødeforlæg. Jens Bendix påpeger på baggrund af
sagens tema, at afdelingen ikke har ressourcer til opsøgende arbejde i forhold til at sikre sig, at lovgivningen følges.
Ud fra nævnt eksempel efterspørges der blandt flere deltagere ved mødet en oversigt over nyttige informationer,
hvis man som borger vil rette henvendelse til kommunens
byggeri- eller planafdeling.
Jens forklarer om afdelingens differentiering i tre typer af
sager; anmeldelsessager, strakssager og behandling af
erhvervssager, hvor der tages handling inden for 24 timer
og igen efter 5 dage. Endvidere henvises til respektive lokalplaner og der pointeres ligeledes, at grundejeren selv
har pligt til at sætte sig ind i gældende lokalplan.
Link til strakssager her. For henvendelser til afdeling for
Byggeri ring da på tlf. 58 57 34 30.
Som forbedringsforslag foreslår Tine på vegne af deltagernes ønske, at Plan og Erhvervsudvikling i samarbejde med
byggeriafdelingen udarbejder en folder med nyttig information, en form for huskeliste, som fremsendes til erhvervsforeningerne, som derefter har det videre formidlingsansvar. Yderligere blev der påpeget potentialet i bruge de
sociale medier og muligheden for at gøre det til en god
historie, at borgere og kommune indgår i nye processer.
Som afrunding opfordres til, at alle tager ansvar og hjælper, hvor muligt, hvorfor der også foreslås en månedlig
middag, hvor nytilflyttende kan møde lokale og få svar på
diverse spørgsmål.

På opfordring af Steen Olsen forklarer Tine kort om Én
Indgang, der samler virksomhedshenvendelser og som har
effektiviseret behandlingsprocessen afdelingerne imellem.
4. Byforskønnelse af Algade
v/Karsten Søndergaard

Ad. 4.
Der er skrevet kontrakt med entreprenøren, JHH fra Lundby, der starter udgravning mandag den 19. august 2013.
Den foreløbige tidsplan for etape 1 er modtaget. Etape 1 er
inddelt i to faser. Fase 1 er Algade 1-11, og fase 2 løber
frem til Algade 16 ved Svanetorvet som nås i november
2013, hvorefter der pakkes ned og gøres klar til juleperioden. Alt afhængig af vejr påbegyndes det videre arbejde i
starten af 2014.
I gruppen påpeges vigtigheden af, at Havnepladsen visuelt
fungerer som en enhed, hvorfor der stilles spørgsmålstegn
ved inddeling af arbejdet. Karsten understreger vigtigheden af at få påbegyndt arbejdet ved Havnepladsen og få
lukket den ned, da man ikke kender den fremtidige økonomi.
Butikker og relevante personer bliver informeret vedrørende placering af standere. Der er taget højde for gangbesværede, og stribede markeringer i belægningen angiver
parkering og er valgt for at undgå skiltning.
I gruppen ytres ønske om indsigt i plantegningerne af Algade. Karsten videresender pdf-tegninger til Peter Raaschou, som efterfølgende uploader til gruppens dropbox.
Endvidere spørges der ind til, hvorvidt det er muligt, for de
efterfølgende etaper, at modtage en tidsplan én gang om
måneden, så der er mulighed for at planlægge ud fra anlægsarbejdet. Karsten modtager eventuelt tidsplan for anden etape medio december, hvorefter der vil arbejdes på
videreformidling.
Hele økonomien bag forslaget diskuteres, da der er enighed om, at processen kunne have været bedre. Diskussionen retter fokus på, hvordan sådanne forløb i fremtiden
undgås og stiller skarpt på, hvordan der i højere grad skal
forsøges at holde ressourcer og kompetencer internt. Der
er dog enighed om, at Korsør drager fordel af processen i
Skælskør, og Niels fortæller, at der i Korsør er indlagt flere
stoppunkter, der sikrer, at den røde tråd følges, samtidig
med, at flere ressourcer bruges internt.

5. Afrapportering fra KIT
v/Metha Molsted

Ad. 5.
Der er indgået en samarbejdsaftale med Slagelse Kommune ved EIA-udvalget. Det er ambitionen, at der skal være
25 kunstnere i Skælskør i 2016 – i øjeblikket er der 11.
Der skal være mulighed for at tilbyde kurser til flere kunstnere, via LOF. Skælskør har fået positiv omtale i en stor
artikel i Hjemmet.
I forhold til byforskønnelse af Algade pointeres, at kunstnerne, såfremt der skulle være penge til det, gerne vil inddrages. For dialog med kommune skal kunstnerne tage
kontakt til Peter Raaschou, afdelingsleder i Vej og Trafik,
tlf. 58 57 33 72.
Benny Forsberg og Henrik Troelsen, to lokale billedehuggere, ønsker at lave en permanent udstilling i det
grønne trekantsareal ved Kobækvej/Norvejen. For mulighed for dette, foreslås at tage kontakt til Peter Raaschou,
hvilket der bakkes op omkring fra bymidtegruppen.

For at fremme Skælskørs kunstneriske identitet er billedskolen kommet ind under KIT. For samarbejde og relevant
læring kunne der eventuelt tages kontakt til Annette Blok,
der driver Tegne- og maleskolen i Stigsnæs.
6. Algade 1-7, Skælskør
v/Moritz Faloota

Ad. 6.
Udsættes til næste bymidtegruppemøde.

7. Hække og beplantning i
Skælskør v/Henrik Falch

Ad. 7.
Henrik beretter om det ”hærværk”, der er udøvet fra
kommunens side vedrørende fjernelse af buske og træer i
Skælskør. En handling, der er foregået uden om borgerne,
og som i høj grad strider mod borgernes ønsker. Skælskør
Lokalråd skrev til Ib Larsen fra Teknik og Miljø og fik stoppet det videre arbejde.
Det skal tages op i bymidtegruppen, hvordan der i fremtiden undgås sådanne hændelser. Med byens mange engagerede borgere, herunder seniorjobbere, bør driftsafdelingen i højere grad indgå i dialog med disse for at høre om
muligheden for at engagere dem i vedligeholdelsen af byens beplantning. Der er et ønske om at være med til at
beholde det byen har at byde på, hvorfor der foreslås at
starte en dialog med Thomas Østergaard Jørgensen fra
Drift og Anlæg (tlf.58 57 54 35), om at indgå i partnerskabsaftale, så medlemmer i bymidtegruppen i det mindste
er informeret omkring kommunens arbejde. I forlængelse
af dette er der enighed om, at Moritz, bymidtegruppens
nye sekretær, løbende og før hvert bymidtegruppemøde
tager kontakt til Thomas Østergaard Jørgensen for at høre
om der er noget nyt fra driften. I så fald videregives denne
information. Der skal skabes en ny tradition i forhold til
kommunikation mellem borgere og kommune. Og den gode tradition skal gøres til en god historie.
Formand for Skælskør Lokalråd, Steen Andresen, uddeler
udkast til brev til Teknik og Miljø for at få feedback til videre bearbejdning før afsendelse. Som forbedringsforslag
foreslås, at der i sidste afsnit lægges mere vægt på, hvordan problemet i fremtiden kan løses og hvordan borgerne,
herunder medlemmer af gruppen aktivt kan indgå. I forlængelse med det foreslås endvidere at lægge op til et møde med Teknik og Miljø, hvor den første dialog om bedre
samarbejde kan drøftes. Der er bred enighed om, at de
andre lokalråd end Skælskør også bør inddrages i brevet.

8. Andet.

Ad. 8.
Der stilles spørgsmålstegn ved, hvorfor 2/3 af fortovet på
broen i forbindelse med anlægsarbejde er af asfalt, mens
den sidste 1/3 er belagt med fliser. En æstetisk forringelse
af byrummet, hvilket skyldes økonomiske årsager. Der er
taget kontakt til rette vedkommende for at få svar på
ovenstående.
Der påpeges slutteligt, at der mangler et offentligt toilet i
Skælskør.

9. Evt.

Ad. 9.
Ingen bemærkninger.

10. Næste møde.

Ad. 10.
En gang i oktober. Følger senere.

