REFERAT FRA SLAGELSE BYMIDTEGRUPPES MØDE NR. 11,
AFHOLDT DEN 15. OKTOBER 2021 KL. 8:00 – ca. kl. 9:30
SLAGELSE RÅDHUS, MØDELOKALE 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: Jan Friis
Slagelse Ældreråd: Alf Søhuus
Campus/Absalon: Birgitte Lunden Poulsen

•
•
•

SK, Center for Teknik og Miljø: afdelingsleder, Entreprenørservice, Peter Johansen
SK, Center for Teknik og Miljø: afdelingsleder, Bo Gabe
SK, Center for Teknik og Miljø: byplanarkitekt, Ole Lund Sørensen (ref.)

1. Endelig godkendelse af referat (fast punkt)

Ad. 1
Godkendt.

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

Ad. 2
Godkendt.

3. Orientering om budgettet
Byrådet har den 4. oktober vedtaget næste års
budget. Det har betydning for projekterne i bymidten. Repræsentanterne for byrådet, Pernille
Frandsen og Jørgen Grüner, orienterer.

Ad. 3
Jørgen Grüner oplyste, at kommunen står i en alvorlig
økonomisk situation. Efter førstebehandlingen af budgettet stod det klart, at der var brug for at stoppe op.
Det medfører, at de fleste anlægsprojekter er aflyst.
Det skal tolkes sådan, at et nyt byråd vil kunne sætte
dem i gang igen, når der er skabt fornyet overblik over
den økonomiske situation. Med relevans for bymidtegruppen betyder det, at bl.a. renoveringen af Fisketorvet, omdannelsen af Campusstrøget og Stationspladsen,
renovering af Træskogården og projekterne om etablering af flere p-pladser i bymidten er indstillet indtil videre.
Helle Madsen spurgte til holdbarheden på dækket over
kælderparkeringen på Rådhuspladsen. Bo Gabe svarede, at den kan holde nogle år endnu. Jørgen Grüner
oplyste, at den rækkefølgeplan, der nu indgår i masterplanen for Slagelse, er vigtig – med tanke på at få sat
gang i arbejdet for et parkeringshus i Gørtlergården.
Helle Madsen udtrykte, at det er trist for udviklingen af
bymidten. Jette Kjærulff var enig og supplerede med en
forundring over, at andre konkurrerende byer ’cykler
derudaf’ (med udvikling af bymidterne, red.). Michael
Birkedal udtrykte bekymring over, at udviklingen nu går
yderligere i stå – den har i forvejen stået stille de seneste 10 år.

4. Projekterne i bymidten - status
Administrationen giver en kort status på de aktuelle projekter i bymidten, herunder pullerterne,
Fisketorvet, Træskogården og Campusstrøget.

Ad. 4
Ole Lund Sørensen orienterede om Fisketorvet, hvor udbuddet ellers skulle have fundet sted i efteråret. Projekteringsarbejdet færdiggøres, så det vil være relativt enkelt at genstarte projektet på et senere tidspunkt. Træskogården og Campusstrøget igangsættes ikke. Bo
Gabe fortalte, at pullertprojektet var taget ud, men at
det ’delvist’ er kommet med i budgettet. Det betyder, at
de 1,5 mio. kr. til pullerter i Slagelse bevilges, mens et
tilsvarende beløb til Skælskør og Korsør bortfalder. I
praksis ønsker Korsør ikke pullerter, og Skælskør kun ét
pullertanlæg, som forsøges medtaget i den nuværende
bevilling.

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

Ad. 5
Helle Madsen udtrykte, at det er godt, at pullerterne er
kommet med i budgettet; de er en nødvendighed. Samtidige udtrykte Helle forundring over, at der ikke har
været indkaldt til arbejdsgruppemøde. Bo Gabe svarede, at både corona og senest den politiske udmelding
tidligere i år om at stoppe op har gjort, at det ikke har
været relevant. Bo nævnte også, at det er og har været
vanskeligt at finde en løsning, som politiet er tilfreds
med. Helle Madsen var med sit kendskab til politiets
holdning af en anden mening – altså at politiet er indstillet på, at pullerter er nødvendige, og at der nok skal
findes en teknisk løsning, som man er lykkedes med i
mange andre byer.
Jette Kjærulff fortalte, at planlægningen af næste års
festuge allerede er gået i gang – og supplerede med at
fortælle, at her har pullerterne formodentlig også betydning, fordi politiet stiller stadig større krav til terrorsikring.
Ole G. Nielsen udtrykte tilfredshed med, at projektet på
Fisketorvet ikke bliver til noget – fordi man ellers vil
flytte fisken, selv om den nuværende placering faktisk
også er et udtryk for, hvor den gamle kirkegårdsmur
stod. Ole Lund Sørensen kunne berolige med, at fisken
godt nok flyttes og får en mere synlig placering, men at
markeringen af kirkegårdsmuren forbliver – fremover
dog som en markering i belægningen med en
vandrende.
Birgitte Lunden Poulsen fortalte, at det nye Campustorv
er næsten færdigt og bliver meget flot, og at interessen
fra borgerne er positiv. Mindre positiv er det, at der foregår en del hashhandel i området. Politiet har gennemført en razzia, der har mindsket problemet for en tid.
Birgitte fortalte, at der en lokalplan på vej for en pplads bag Absalon. De har i dag 120 pladser i kælderen
men har brug for 250. Der er også etableret cykelparkering til ca. 500 cykler, men det er kendetegnende, at de
kun udnyttes delvist – af ca. 200 cykler. Birgitte foreslog, at næste møde afholdes på Absalon.
Jane Dahl fortalte, at p-vagterne nu er i gang, og at det
har givet et ændret billede af brugen af parkeringspladserne. Jørgen Grüner sagde, at det jo samtidig har
medført udfordringer, bl.a. for dem, der arbejder i bymidten. Derfor er det besluttet, at der skal være 24-timers parkering i kælderen under Rådhuspladsen. Jette
Kjærulff udtrykte tilfredshed med måden, p-vagterne
arbejder på – godt kun at give advarsler i starten og
endda på en konstruktiv måde.

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

Ad. 6
Ole Lund Sørensen fortalte, at Kommuneplan ’21 forventes endeligt godkendt af byrådet i december.

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

Ad. 7
Birgitte Lunden Poulsen foreslog, at vi helt generelt prioriterer fortællingen om Slagelse som studieby. Efter dialog i gruppen var der enighed om, at Ole skal tage dialog med kommunikationsafdelingen med henblik på en
historie om, at parkeringsvagterne på kort tid har betydet, at der er blevet bedre plads til de handlende i bymidten.

8. Eventuelt (fast punkt)

Ad. 8
Pernille Frandsen oplyste, at bymidtegruppen per definition nedlægges pr. 31/12 sammen med det siddende
byråd. Det vil være op til et nyt byråd, om man fortsat
ønsker bymidtegrupper i de tre købstæder. Det vil først

blive afklaret et lille stykke inde i 2022. Pernille spurgte,
om der var stemning blandt gruppens medlemmer for,
at gruppen skal genopstå i næste byrådsperiode. Og det
var der – ganske forventeligt – enighed om.
9. Næste møde
Gruppen drøfter, om der er behov for et sidste
møde, f.eks. primo december, og i så fald fastsætter en mødedato.

Ad. 9
Der afholdes ikke flere møder i år, men såfremt et nyt
byråd beslutter, at der skal nedsættes en ny bymidtegruppe, indkaldes til første møde i den nye gruppe snarest muligt i 2022. Mødet forventes i så fald afholdt på
Absalon, jf. pkt. 5.

