Referat fra informationsmøde – byforskønnelse af Algade
Skælskør Bibliotek, mødesal
Onsdag den 29. januar 2014 kl. 8.15 – 9.30
Deltagere: Ayoe Møller, Steen Andresen, Pernille Kirkeskov Hansen, Peter Rørdam (Skælskør
bymidtegruppe), Tine Christiansen, Moritz Faloota, Christian Schou Rasmussen (Slagelse
Kommune), Steen Albert Olsen (Slagelse Byråd) og omkring 10 repræsentanter fra Algade
Referat: Tine Christiansen
De forskellige scenarier blev præsenteret af Moritz Faloota.
Scenarie 1:
- Man fortsætter som hidtidigt med at arbejde frem ét felt af gangen med start fra Algade 1719. Hvert felt vil være omkring 80 m inklusiv materielplads i forlængelse af anlæggelsen
- Første felt indebærer arbejde ved Svanetorvet, hvorfor denne vil være lukket for
gennemkørsel de første par uger af anlægsarbejdet
- Anlægsperiode på ca.6 måneder
Scenarie 2:
- Der startes på midten af den resterende del af Algade, og arbejdes i begge retninger mod
henholdsvis Svanetorvet og Pistolstræde
- Man starter med fortovene og slutter med kørebanen
- Der vil være åben for gennemkørsel fra Svanetorvet til Havnepladsen indtil man til slut i
processen når til Svanetorvet. Her vil der være lukket for gennemkørsel i en kortere periode
- Den resterende del af Algade vil være lukket af for kørsel
- Der er mulighed for at arbejde med flere ting samtidigt. Mere fleksibelt i forhold til vejr
- Anlægsperiode på ca. 4 måneder
Der er opstart i uge 7 2014.
Spørgsmål om varelevering. Der kan aftales et sted, hvor varerne leveres, hvorfra entreprenøren vil
være behjælpelig med videre levering. De handlende fortalte, at de sjældent ved, hvornår varerne
leveres. Posten og mindre ting vil være muligt at få leveret. Entreprenøren er bevidst om
varelevering. De handlende mente ikke, at det bliver et større problem.
Der vil være ensidig gang alt afhængig, hvor på gaden, der arbejdes, men stadig mulighed for at
krydse gaden og komme ind til forretningerne.
Der var forslag om et alternativ, hvor man starter med Svanetorvet og færdiggør Svanetorvet først.
Det kan være svært for entreprenøren at tilrettelægge i forhold til mandskab og koordinering
mellem scenarie 1 og 2.
Der blev efterlyst tydelig skiltning til passager gennem portene, så folk ved, at de kan benytte de
adgange til Algade. Disse skilte skulle blot være synlige, mens arbejdet står på.
Der blev spurgt til økonomien i de to scenarier. Scenarie 2 vil være lidt dyrere pga. mere mandskab
og flere maskiner. Til gengæld vil det blive over en kortere periode. Begge scenarier holder sig dog
inden for den økonomiske ramme.
I forhold til de anlagte sten på Havnepladsen evaluerer vi løbende. Der kan foretages mindre
ændringer. Alle kan henvende sig løbende ved uhensigtsmæssigheder. Henvendelse rettes til
projektleder, Karsten Søndergaard, kason@slagelse.dk.
Der vil efterfølgende være finish og tilpasning, når man ser, hvordan det virker i virkeligheden.
Der vil i kommende anlægsfase også blive indsat aluminiumsringe omkring træerne og brændt
fuger på etape 1.

Bygherre er opmærksom på, at de jetbrændte sten på etape 1 er skredet, og dermed ikke er udført
konditionsmæssigt, hvorfor dette skal udbedres snarest. Rådgiver og entreprenør er på sagen.
Tilfredshed med, at der har været dialog med entreprenør om mulige alternative scenarier for det
videre arbejde og, at de handlende kan inddrages.
Det er vigtigt, at projektet italesættes positivt. Det kan være lidt surt nu, men det bliver meget
bedre efterfølgende. Den tidligere folder opdateres og deles ud til de handlende, så de kan
informere om projekt, adgangsforhold og tidsplan.
Handelsstandsforeningen kan bruge det som anledning til at lave særlige happenings som fx
"opbrydningssalg".
Hvis der er enighed om valg af scenarie, kan der arbejdes videre med det administrativt - der skal
ikke politisk behandling på det, da det ligger inden for rammerne.
Der var forslag om at lave materialepladsen ved parkeringspladsen på Jernbanevej i stedet for ved
Svanetorvet. Dette bringes videre til entreprenøren. Entreprenøren er meget fleksibel, og vil gerne
finde de bedste løsninger. Det er dog vigtigt, at ændringer ikke påvirker tidsplanen - i så fald
prioriteres tidsplanen.
Der var enighed om at foretrække scenarie 2.
Der vil være løbende dialog om projektets fremskridt. Sidst i februar og omkring påske vil Moritz og
Christian/Karsten deltage i møde med Erhvervsforeningen. De holder møde den sidste torsdag i
hver måned.

