Referat, BYMIDTEGRUPPEMØDE I SKÆLSKØR
Hotel Postgaarden, Skælskør
Onsdag den 28. august 2019 klokken 8:00 - 10:00
Deltagere:








Skælskør Erhvervsforening: Nelly Gaskin, Sandie Borg
Skælskør Lokalråd: Ole Larsen og Irene Wallin
Skælskær Bevaringsforening: Mette Lund Jørgensen afbud
Kunstnerlavet KIT: Torsten Bo Jørgensen
Skælskør 2000: Pernille Kirkeskov Hansen
Bykontoret: Anne Gudiksen
Handicaprådet: Ole Andersen







Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget: Steen Olsen
Erhvervs- og Teknikudvalget: Anders Koefoed
Natur, Vej og Trafik: Christian Schou Rasmussen afbud
Entreprenørservice: Peter Johansen
Plan: Kristine Grue Understrup, Maja Østermann (referent).

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Godkendelse af referat
Godkendelse af dagsorden
Nyt fra foreninger og råd
Nyt fra Slagelse Kommune
Status på højvandssikring og helhedsplan for havneområdet i Skælskør
Status på renovering og anvendelse af Skælskør Rådhus
Trappe Fordgrunden
Solen i Lagunen
Drøftelse af bymidtegruppens sammensætning
Presse
Andet
Eventuelt
Næste møde

Bilag:


Foreløbig tids- og procesplan for helhedsplanlægning af Skælskør Havneområde

Vi byder velkommen til Sandie Borg, ny repræsentant fra erhvervsforeningen, og Torsten Bo
Jørgensen, ny repræsentant for KIT. Maja Østermann vikarierer for Kristine Grue Understrup.

1. Godkendelse af referat

Eventuelle bemærkninger til referat fra
møde den 29. maj 2019 (vedlagt).

Bemærkninger:
Henvisningsskilte til toilet bestilt uge 35
Parkering Algade mm. stadig tumult situation. Peter
Johansen følger op omkring overholdelse af parkering
Bykontoret – Vandresti er etableret/eksisterende. Nu
skal denne promoveres – slet i referat inspiration fra
Kamønoen.

2. Godkendelse af dagsorden

Eventuelle bemærkninger til dagsordenen.

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

3. Nyt fra foreninger og råd

Maks 5 min. pr. person. Medlemmerne
opfordres til evt. at fremsende kommentarer og bilag inden mødet.
Orientering fra de deltagende foreninger og råd, herunder opfølgning på emner fra tidligere møder.

Skælskør Erhvervsforening v. Nelly Gaskin og Sandie Borg
Keramik Festival stor succes men også meget hårdt
arbejde i tilrettelæggelse og gennemførelse. Brosten
blev nedlagt 28/29 august
Strategi for brosten 2020 og fremover.
Folkegave/brostensworkshop afholdes igen til næste
år, men hvor skal stenene ligge?
Forslag til steder:
 Brosten kan lægges i Lagunen dog ikke stemning for denne løsning
 Brosten kan indgå i havnepladsen
 Brosten kan lægges ned af Skovvej
 Der kan lægges flere brosten som ledelinjer til
kunst og kultur (f.eks. til Guldagergaard)
 Naturligt at de indgår i højvandssikring og i Lagunestien.
Drøft i jeres foreninger, hvor nye brosten kan bruges,
så der ikke kommer for voldsomme koncentrationer.
Status på pyloner.
Projektet er lige blevet overdraget/tilbageført til kommunen fra Slagelse Erhvervsforening. Formål med pylonerne: event kalender, info tårn - ikke reklame. Der
opsættes 1-2 i Skælskør. Bymidtegruppen forventer at
blive inddraget omkring design og placering dette
også set i forhold til havneplanlægning og trafiksikkerhed.
Fornyelse af Svanetorvet.
Ønsket er et sted man kan samles i fællesskaber som
legeplads, kæmpesandkasse, cafeliv. Første/høj prioritet i erhvervsforeningen i forhold til nye anlægsprojekter. Erhvervsforeningen har samlet interessenter og vil
komme med nyt oplæg til næste møde med det sigte
at kunne indgå i budget forhandlingerne 2021. Der var
bred enighed om projektets vigtighed og havde bymidtegruppens fulde opbakning. Drøftet fordele og
ulemper ved at torvet spærres af ift. Trafik og parkering. Sparekassen Sjælland har et lokale de gerne stiller til rådighed som cafe.
Der blevet foreslået at torvet bygges op om HC Andersen i form af et Eventyr torv, da H.C. Andersen kom i
Skælskør, men husk parkering meget tæt på – det er
vigtigt.
Skælskør Lokalråd v. Ole Larsen
Vandposter.
2 drikkevandsposter (bakkes op af løbeforening). Det
kan minimere forbrug af plastikflasker. Køge har robuste holdere i granit m. pedal. En af posterne kan samtidig servicere cykler med luft og trykmåler gerne ved
havnen. Elcykel-ladestation i forbindelse med Fodsporet. Teknikum ved springvandet Nytorv gør det nemt
at opsætte vandpost.

Kommentarer:
 Også en god idé ved Svanetorvet, hvis et nyt
projekt går i gang der.
 Peter Johansen: Kan vandposter mm. i en tretrins raket. Først på Nytorv og derefter tænkes
de ind i etableringen af både Svanepladsen og
Helhedsplanen for havnen. Så kan vi lære af
erfaringerne, og skal ikke rykke rundt på dem.
 Anders Koefod: Forslagene er mobile nok til, at
det ikke er for omkostningstungt at rykke dem.
 Forbered løsninger, placering mm til næste
møde. Lokalråd går i samarbejde med Peter Johansen og Entreprenørservice.
 Skælskør Lokalråd sender en konkret ansøgning på vegne af en samlet Bymidtegruppe til
teknisk forvaltning.
Lokalrådet indbød til møde om at tale om samarbejde
og snitflader i fremtiden. Bymidtegruppen kvitterede
og afventer indbydelse til efter konstituering.
Skælskør Bevaringsforening v. Mette Lund Jørgensen (udgik pga. afbud)
Kunstnerlavet KIT v. Torsten Bo Jørgensen
KIT har udstilling i Langkærs butik.
KIT starter nyt sekretariat, når de har fundet lokale,
Der søges efter 1-2 nye værksteder da KIT har henvendelse fra nye kunstnere der vil være med.
I august har der været POP up værksted men leder efter et permanent sted.
Keramik festivalen er lige afholdt, som erhvervsforeningen også var inde på.
Besøg fra Slagelse kommunes administration.
Konference om kunst og kultur og besøgende fra andre byer har ført til lidt ekstern markedsføring.
Der er ansat ny KIT koordinator Mie Jensen, som nogen måske kender fra Keramik Festivallen.
Skælskør 2000 v. Pernille Kirkeskov Hansen
Udsmykning af havnetunnel.
Kultur og folkefest lyn gennemgang af program.
Belysning i tunnel er testet og virker rigtig fint. Fredag
kl. 20.15 officiel indvielse m. borgmester og to arrangementer rundt om.
Af andre highlights nævnes Maskeoptog.

Den samlede Bymidtegruppe er meget imponerede af
tunnelen.
Kommentarer:
 I fremtidig, kan vi arbejde med kunst for folk
der ikke kan se? (Ole Andersen).
 Kan lokale kunsterne få lov at udsmykke den
anden tunnel? (Irene Wallin).
Bykontoret v. Anne Gudiksen
Arbejder med projekt for lagunestien, kontakt for Nordea ansøgning er i gang.
Kommentarer:
 Det blev anbefalet at bykontoret koordiner med
andre. Ansøgningen kan stå stærkere som en
pakkeløsning med alle interessenter, der arbejder for sammenhængende stisystemer til bens
og cykel m.v. i området.
 Steen Olsen nævner bl.a., at der var drøftet
dette med Bo Gabe fra kommunen i relation til
Stigsnæs nye Velkomstpunkt for Agersø, Omø
og Stigsnæs Kystbatteri. Fodsporsgruppen og
lokale foreninger og projekter i øvrigt.
Handicaprådet v. Ole Andersen
Ole omtalte revision af de 3 politiker for Handicap,
Psykiatri og udsatte. Revisionen har udviklet sig til, at
blive en samlet medborgerpolitik for hele kommunen
som skal endelig godkendes på førstkommende byrådsmøde. Tilblivelsen er sket via en række workshops
og møder. Den nye politik handler om hvordan den
kommunale administration og politisk skal møde borgerne i øjenhøjde og recovery tilgang (møde borgerne
det hvor DE er og ikke kommunen er).
Medborgerpolitik skal i det kommende år implementeres og forankres i alle kommunens lag også som en
del af arbejdskulturen. Derfor efterlyste Ole borgere,
der ikke har relation til kommunaladministration eller politik til arbejdsgruppe.

4. Nyt fra Slagelse Kommune

Orientering fra administrationen og fra
udvalg/byråd, herunder opfølgning på
emner fra tidligere møder.

Plan v. Kristine Understrup (overtaget af Steen Olsen)
Magasinet i Strandgade. Status på handicaptilgængelighed og istandsættelse af lokaler.
Rune Overlade fra ejendomsservice vil vurdere omkostninger for renovering, der øger forskønnelse og
tilgængelighed. Genoptages.
Drøftelse af masterplan for Skælskør by og ønsker til
renovering af torve. Genoptages og se punkt 3.
Natur, Vej og Trafik v. Christian Schou Rasmussen
(overtages af Steen Olsen og Peter Johansen)

Orientering om trafiksikkerhedsprojekt på Sorøvej.
Projektet er under opstart og søges færdiggjort i
2020.
Seneste fra trafiksikkerhedsudvalget.
Udkørsel fra Havnevej til Nordvejen er et af de steder
der er noteret flest uheld i Skælskør. Der kommer formentligt et projekt om forbedringer i 2020.
Generelt i kommunen (særligt Slagelse) er der problemer med gummimåtter, de er uheldige på mange måder. Der arbejdes på nye løsninger med tydeligere optegninger og større asfalterede forhøjninger som pt
kan ses i Slagelse bl.a. ved Rådhuset.
Sammenhængende sti- og trafikplaner.
Der arbejdes stadig på en god afslutning af fodsporet.
(Forbindelse til havn og lagunestien).
Entreprenørservice v. Peter Johansen
Gelænder og kilometersten på havneplads. Skulle
først godkendes af Kultur og Slotsstyrelsen men nu
iværksættes projektet i 2019.
Genoptagelse af renovering af springvand. Projektet
er på undersøgelses niveau, leder efter information
om teknikken bag. – Steen Olsen hjælper med tip til
tegningsarkiv til PJ.
Udvalg/byråd v. Anders Koefoed og Steen Olsen
Forestående budgetforhandlinger 2020.
Handicapadgang i Skælskør bymidte og kommende
projekter. Tag med på mødet til næste gang.
Revideret udviklingsstrategi. FN’s verdensmål bliver
gennemgående element.

5. Status på højvandssikring og
helhedsplan for havneområdet i
Skælskør
v. Kristine Grue Understrup

Kristine Grue Understrup vil på mødet
sammen med Maja Østermann fremlægge forventet tids- og handlingsplan,
hvorefter punktet drøftes.
Genoptagelse af mulig inspirationstur til
lignende projekter i Danmark. Der har
ikke været så mange tilbagemeldinger
på den udsendte Doodle. Meld derfor
gerne tilbage på mødet, om I er interesseret i at deltage i en tur. Mulige datoer foreslås at være den 24. september eller 10. oktober. Mulige destinationer kan f.eks. være Middelfart, Fredericia, Svendborg.

Maja Østermann fremlagde forventet tids- og handlingsplan med fokus på borgerinddragelse og eventuelt
afprøvninger/midlertidige initiativer.
Drøftelse af hvordan vi når vi bredt ud og får fat i
unge og børnefamilier? De kan være svære at nå.
Fokus for helhedsplanen er højvandssikring, der kombineres med potentiale for øget brug/funktionalitet,
rekreativ værdi og bedre forbindelser.
Projektbeskrivelse og procesplan vedhæftes, vær opmærksom på, at de er udkast ikke endelige.
Genoptagelse af mulig inspirationstur til lignende projekter i Danmark. Der har ikke været så mange tilbagemeldinger på den udsendte Doodle.

Ny DOODLE udsendes i tilknytning til referat – vi
beder af hensyn til praktik om tilbagemeldinger
inden for 14 dage
Destinationsforslag fra Torsten Jørgensen: Svendborg
og Bogense. Anbefalede at vi inviterer nogle unge
med. Hvis fuldt hold satses på at leje minibus.
6. Status på renovering og anvendelse af Skælskør Rådhus
v. Kristine Grue Understrup og Steen
Olsen

Det forventes at sagerne behandles politisk i Erhverv og Teknikudvalget for
såvidt angår selve bygningsrenoveringen og at Kultur og Fritidsudvalget
drøfter de indkomne forslag i den offentlige høring tirsdag den 3. september. (Dagsorden forventes offentliggjort
4 arbejdsdage før, således at vi kan se
indstillinger på morgenmødet).

7. Trappe Fordgrunden

Det forventes at byggesag og inddragelse af Kultur og
Statsstyrelsen behandles politisk i Erhverv og Teknikudvalget 9. september og at Kultur og Fritidsudvalget
drøfter de indkomne forslag i den offentlige høring
tirsdag den 3. september – Steen Olsen henviste til
udsendte link til dagsorden med bilag.
Kommentarer:
 Torsten Jørgensen vil gerne skabe et kontorfællesskab. Kan vi lave en workshop, hvor vi
kigger på brugen samme Genoptages når Torsten har mere.

v. Steen Olsen og Kristine Grue Understrup

Projektet kan også en gang i fremtiden binde Svanetorvet og havnen bedre sammen og forskønne området.

Henvendelse fra Jette på Hotel Postgaarden omkring mulighed for etablering af trappe fra Munkestien til Strandgade over den gamle Fordgrund.

Lokalplan og ejerforhold undersøges – herunder mulige aftaler. Derefter økonomisk overslag til budget.
Der er udvist interesse for samarbejde fra keramikerne som vil blive inddraget.
Genoptages næste møde.

8. Solen i lagunen
v. Steen Olsen

Drøftelse af solens udtryk.

Drøftelse af solens udtryk grundet seneste meningsudvekslinger på Facebook. Hvad er planen og fremtiden for anlægget og den gule asfalt på solen? Skal solen sløjfes helt eller delvist, eller skal areal og dele
helt gentænkes?
Forslag:
 Lodret skulptur. Bøgehæk, flagstang, bænke
fastholdes.
 Legeplads?
 Bred enighed om at det skal være en ordentlig
løsning.
 Eller er der bedre at bruge pengene på havnen
og Svantorvet udvikling
 Peter Johansen kommer med forslag til kommende møde.
 Irene Wallin ser gerne en renovering af eksisterende.
Der er flertal for en hel eller delvis nedlægning.
Genoptages.

9. Drøftelse af bymidtegruppens
sammensætning

Tilbagemelding fra Skælskør Bymuseum: De ønsker
pt. ikke at deltage i Bymidtegruppen.

Er der forslag til, at bymidtegruppen
kan styrkes ved en bredere repræsentation?

Der var enighed om, at det vil være godt at få repræsentanter fra det Røde Pakhus. Evt. repræsentanter
fra havnen ved fisker- og lystbådsklubber.

v. Steen Olsen

Tilbagemelding at Skælskør Bymuseum
pt. Ikke ønsker at deltage i Skælskør
Bymidtegruppe.

Genoptages.

10. Presse

Afventer.

11. Andet

Ingen bemærkninger.

12. eventuelt

Ingen bemærkninger.

13. Næste møde

Næste møde i Skælskør Bymidtegruppe er den 27. november kl. 8-10 på Hotel Postgården.

Har vi en god historie fra Skælskør,
som bymidtegrup-pen ønsker at gå i
pressen med?

Foreløbige/aktuelle emner?
 Solen og lagunen
 Status på renovering af det gamle Rådhus
 Status på proces om havneplanlægning
 Strandgade renovering v/Rune
 Ansøgninger fra Skælskør Lokalråd
 Oplæg fra KIT om kunst i rundkørsel
 Møllebakken
 Affald
 Bosætningsstrategi

