REFERAT FRA SLAGELSE BYMIDTEGRUPPES MØDE NR. 6
AFHOLDT DEN 28. FEBRUAR 2020 KL. 8:00 – ca. kl. 9:30
SLAGELSE RÅDHUS – LOKALE 29 (KÆLDEREN)

Inviterede deltagere:








SK, Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget: Pernille Ivalo Frandsen (fmd.), Jørgen Grüner
Business Slagelse: Michael Birkedal, Helle S. Madsen
Vestsjællandscentret: Jane Dahl
Slagelse Festuge: Jette Kjerulff
Slagelse Bevaringsforening: Ole G. Nielsen
Slagelse Handicapråd: Steen Bach Nielsen
Absalon: Jesper Lambert Nielsen





SK, Center for Teknik og Miljø: afdelingsleder, Natur, Vej og Trafik, Christian Schou Rasmussen
SK, Center for Teknik og Miljø: afdelingsleder, Entreprenørservice, Peter Johansen
SK, Center for Teknik og Miljø: byplanarkitekt, Ole Lund Sørensen (ref.)

1. Endelig godkendelse af referat
(fast punkt)
Referat kan læses her.

Ad. 1
Godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden (fast
punkt)
Bemærkninger til dagsorden.

Ad. 2
Godkendt.

3. Aktuelle bymidteprojekter
Ole Lund Sørensen giver en status på de bymidteprojekter, vi skal forholde os til i 202021. Der er afsat midler både i Campusområdet og til mindre byforskønnelsesprojekter.

Ad. 3
Ole Lund Sørensen fortalte, at der – når pengene er
endeligt frigivet – forventes igangsat projekter for 6
mio. kr. i Slagelse bymidte i 2020 (3 mio.) og 2021
(3 mio.). I så fald vil der blive indledt en ombygning
af Træskogården (1,5 mio. kr.) i samarbejde med
den større grundejer i området, Atlantia (City 3 og
nogle af de omkringliggende ejendomme). I år vil der
være fokus på at optimere parkeringspladsen og få
skabt en tværgående forbindelse mellem Sct. Mikkelsgade og Jernbanegade samt en åbning ud til Frederiksgade. Der vil samtidig blive igangsat et projekt
for forskønnelse af Fisketorvet og gågadestrækningen mellem Gl. Torv og Nytorv (1,2 mio. kr. i 2020 +
3 mio. i 2021). Visionen er at lave et flot trappeanlæg op imod kirken og selvfølgelig forny belægning
og inventar. Grundtanken er, at det lille torv fortsat
skal være en ’hyggekrog’ med mulighed for mindre
musikarrangementer. I praksis bruges 2020 på planlægning og projektering, og anlægsarbejderne forventes udført i første halvdel af 2021. Der er derudover afsat midler til forundersøgelser, der skal belyse
mulighederne for at etablere et P-hus i Gørtlergården
(0,3 mio. kr.) samt nye boliger.
Helle S. Madsen mindede kommunen om, at toiletterne på Nytorv er et problem; de er dårligt vedligeholdte og virker uhumske. Det lader til, at de bruges
af nogen, der ikke burde opholde sig der.
Jette Kjærulff efterlyste en afklaring på Rådhus-overvejelserne. Hun pegede på de problemer, der ligger i,
at man ikke ved, om de kommunale ejendomme kan
omdannes eller skal bevares som administration.

4. Ambassadepullerter
Der er afsat midler til etablering af ambassadepullerter i Slagelse bymidte i 2020. Vi skal
– ud fra et oplæg fra Ole Lund Sørensen –
drøfte antal ’porte’ og deres placering.

Ad. 4
Ole Lund Sørensen viste en skitse til, hvor pullerterne kan placeres – i to modeller, hhv. en ’lille’ model, der sikrer Nytorv, Nygade og Schweizerpladsen
og en ’stor’, der desuden kan sikre Rosengade (og

dermed Stenstuegade), Gl. Torv og et stykke af
Skovsøgade. Den lille model kræver 5 porte, der efter tilbud fra leverandør er estimeret til 1,5 mio. kr.
(300.000 kr. per port). Den store model kræver 6
porte og anslås at koste 1,6 mio. kr. (ca. 270.000 kr.
per port). Der er afsat og frigivet 1,5 mio. kr. i 2020.
Helle S. Madsen udtrykte klart ønske om, at de etableres så snart som muligt (før festugen i uge 26), da
kravene – og dermed omkostningerne – til terrorsikring øges år for år. Ole Lund Sørensen oplyste, at de
almindelige ambassadepullerter, som der aktuelt er
tale om, nok kan forsinke et eventuelt terrorangreb,
men ikke er godkendt til fuld sikring. Christian Schou
Rasmussen gjorde det klart, at det er en lidt længerevarende proces at etablere pullerterne. En ting er
planlægningen, leveringstiden og anlægsarbejderne
– en anden er kravene til udbud, der kan vise sig at
tage tid. Desuden skal sagen godkendes politisk.
Helle S. Madsen mindede om, at politiet er en vigtig
part i sagen – hvilket Christian Schou Rasmussen bekræftede, at han er klar over.
Bymidtegruppen gav som helhed udtryk for, at den
store løsning umiddelbart virker mest attraktiv for
bymidten – også den forventede, beskedne merpris
taget i betragtning. Det er vejafdelingen, der er projektejere i denne sag, og de vil nu tage videre skridt
imod en realisering i dialog med de relevante parter.
5. Handleplan - detailhandel
Eventuelt nyt fra Business Slagelse.

Ad. 5
Helle S. Madsen fortalte, at arbejdet med udmøntningen af handleplanen fortsætter, blandt andet med
detailhandelsseminar den 10. marts [blev dog aflyst
pga. corona-situationen, red.]. Desuden står Business Slagelse klar til at indgå i processen omkring Fisketorvet. Ole Lund Sørensen tilføjede, at der er
planlagt møde den 12. marts for de omkringboende
butiksdrivende.

6. Campus Slagelse - status
Jesper Lambert Nielsen orienterer om nyt fra
Campus-byggeriet.

Ad. 6
Det blev fra anden side oplyst, at Jesper Lambert Nielsen angiveligt ikke er tilknyttet projektet for tiden.
Ole Lund Sørensen vil derfor tage kontakt for at
høre, om Absalon vil stille med en anden repræsentant. [Efterfølgende har Absalon udpeget Birgitte
Lunden Poulsen, red.]. Ole tilføjede, at der i øvrigt er
igangsat en proces for at få udarbejdet en helhedsplan for Campusstrøget – altså et skitseprojekt for
by- og gaderum på Sdr. Stationsvej. Den forventes
færdig til sommer, og bymidtegruppen vil blive involveret undervejs i processen.
[BaneDanmark har forleden meddelt Slagelse Kommune, at de mange og store renoveringsarbejder på
stationsområdet er udskudt. De skulle være gennemført hen over sommeren – men nu bliver det først i
2021. Det er en beslutning, der vil få konsekvenser
for en del af de delopgaver, som sker i campus-regi.
Bymidtegruppen orienteres nærmere på næste
møde, red.]

7. Nyt fra medlemmerne (fast punkt)
Gruppens medlemmer har mulighed for at orientere om relevant information fra deres respektive foreninger/virksomheder.

Ad. 7
Jane Dahl fortalte, at VSCS – med inspiration i Brandes Street Art Festival – at lave et street art projekt
på Centertorvet i uge 25. Desuden overvejer centret
nogle tiltag, der kan gøre Casinotorvet mere attraktivt.
Jette Kjærulff appellerede til bedre koordinering ifm.
med Nordbo-løbet i festugen – det har tidligere været et problem, at dele af ruten har været gravet op.
Christian Schou Rasmussen svarede, at vejafdelingen, der giver gravetilladelser, har brug for at kende
ruten hurtigst muligt.
Både Jane Dahl og Helle S. Madsen roste Entreprenørservice-teamet for positiv og konstruktiv tilgang
til de udfordringer, der jævnligt opstår, f.eks. et væltet juletræ.

8. Nyt fra Slagelse Kommune (fast
punkt)
Slagelse Kommunes administrative repræsentanter har mulighed for at informere om relevante nyheder fra Slagelse Kommune.

Ad. 8
Christian Schou Rasmussen oplyste, at der inden
længe går gravearbejder i gang, når SK Forsyning
skal lægge nye ledninger i Jernbanegade.

9. Den gode historie (fast punkt)
Har vi en god historie fra Slagelse, som bymidtegruppen ønsker at gå i pressen med?

Ad. 9
Der var enighed om, at pullerterne er en god historie, men den afventer næste skridt, når vi kender
mere til den endelige løsningsmodel.

10. Eventuelt (fast punkt)

Ad. 10
-

11. Næste møde (møde 7)

Ad. 11
Næste møde er fastsat til 14. maj. Ole Lund Sørensen kan ikke deltage denne dag pga. ferie. Det blev
aftalt, at vi prøver at finde en ny dato. Ole sender
forslag ud via Doodle.

