REFERAT FRA BYMIDTEGRUPPEMØDE I SLAGELSE
Slagelse Rådhus, Dronningeværelset, 3. sal
torsdag den 10. januar 2013 klokken 8.30
Slagelse bymidtegruppe:
Plan- og Byggeudvalget: Niels Jørgensen og Jens Jørgensen
Erhvervsgruppen: Erik Schultz, Janette Christensen og Poul Møller
Slagelse Bevaringsforening: Jan Simmelhag
SK, Vej og Park: Peter Raaschou
SK, Plan og Erhvervsudvikling: Danny Helmer, Darrin Bayliss og Susanne Kruse Sørensen
1. Godkendelse af referat fra
sidste møde.

Ad. 1.
Godkendt.

2. Generel oversigt - større anlægsarbejder gennemført i Slagelse i 2012, og hvad der er på
vej i 2013.
Peter orienterer, herunder hvad der
er planlagt på lidt længere sigt.

Ad. 2.
Peter gennemgik placering og omfang af de større
opgravningsarbejder /vejanlæg, som har stået på i
2012, og hvad der igangsættes af tilsvarende større
arbejder i 2013 og 2014.
Arbejderne omfatter ikke direkte den geografiske bymidte, men har naturligvis stor betydning for brugere
af Slagelse bymidte.
2012:
Rundkørsel ved Ndr. Ringgade/ Valbyvej, signalanlæg
ved Landsgravvej / Karolinevej samt ny rundkørsel på
Korsørvej og ny adgangsvej Asienvej til Kinavej/ Japanvej.
2013:
Cykelsti nordlig side Valbygårdsvej, cykelsti langs
Skælskørvej, trafikdæmpning Korsørvej og etablering
af hævet flade i krydset Løvegade /Absalonsgade.
2014:
Anlæg af rundkørsel Sdr. Ringgade/ Grønningen, forskønnelse og forbedring af trafiksikkerhed ved skolefirkanten Vestre Ringgade.
På vedhæftede kortbilag er angivet placering af de
ovennævnte større opgravningsarbejder / vejanlæg
2012-2014.

3. Bybevaring
Status på SAVE-registringen.
Danny orienterer.

Ad. 3.
Danny orienterede om at ”light” SAVE-registreringen,
som for Slagelse bymidte omfatter bygninger, der er
vurderet til bevaringsværdier 1-4, for så vidt er færdigudarbejdet, men endnu ikke offentliggjort.
Der er i alt gennemgået over 300 bygninger i Slagelse
bymidte, og materialet vil blive indarbejdet i den ny
digitale kommuneplan.

4. Schweizerpladsen - udeservering, trafik, belysning o.l.
Peter orienterer, specifikt om de
forskellige initiativer / videre planer.

Ad. 4.
Schweizerpladsen mangler en færdig belysningsplan,
man afventer stadig et bud på belysningsmaster, som
et supplement til den eksisterende belysning.

Der er stadig en problemstilling omkring trafik tæt ved
skulpturer og læskærme i forbindelse med udeservering på pladsen.
Peter oplyste, at vandet nu fungerer som det skal på
pladsens vandelement, og at det er fugerne, der har
været problemet.
Der arbejdes stadig på en forbedring af udeserveringsmuligheder, og det nævnes, at elektronisk skiltning til parkeringsanlæg vil være ønskelig
Jens Jørgensen gjorde opmærksom på, at en tildækning af naturlige ledelinjer (med opstilling af læskærme eller lign.) kan medføre gener for ældre brugere af
pladsen, og at der ikke må slækkes på kravet til nyetablering af parkeringspladser i bymidten, eksempelvis til det ny fitnesscenter i Jernbanegade
/Træskogården.
5. Gallerismøgen, etablering af
gårdanlæg i Rosengade.
Danny orienterer om status i områdefornyelsen.

Ad. 5.
På det sidste møde blev det oplyst, at det var uklart
hvorvidt etableringen af gårdanlæg i Rosengade i henhold til områdefornyelsen, ville blive gennemført. Baggrunden var bl.a., at ejer havde oplyst, at han ikke
ønskede at samarbejde med byfornyelsesselskabet
SBS. Slagelse Kommune har, sammen med ejer og
ejers rådgivere, genoptaget arbejdet uden medvirken
af SBS. Herefter tilrettes udbudsmaterialet, og arbejdet forventes udført inden juli måned.

6. Evt.

Ad. 6.
● Peter orienterede om, at Vej og Park arbejdede med
beplantningsforslag til forskønnelse af arealet på Fisketorvet foran kirken.
● Opfordring til bymidtegruppens medlemmer om at
sætte punkter på dagsordenen.

7. Næste møde.
Vi finder et tidspunkt.

Ad. 7.
Det blev besluttet at afholde næste møde torsdag d.
16. maj 2013.

