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Forord
Hermed foreligger Skælskør Kommuneplan 2005-2016.
Denne kommuneplan er den sidste, der skal udarbejdes for Skælskør
Kommune, som vi kender den i dag. Fra 1. januar 2007 skal vi som
bekendt være en del af en væsentlig større kommune sammen med de nuværende kommuner Korsør, Hashøj og Slagelse.
Udover Byrådets pligt til at revidere kommuneplanen mindst en gang i
hver valgperiode, vil vi med denne kommuneplan således også sikre, at der
i den nye og større kommune eksisterer et godt og gennemarbejdet grundlag for de kommende års udvikling og planlægning for vores lokalområde.
Byrådet har i arbejdet med kommuneplanrevisionen lagt vægt på at Skælskør bys særpræg og karakteristika bliver fastholdt, og at de kommende års
projekter omkring forskønnelse af bymidten sker med henblik på at styrke både detailhandlen og byturismen.
Vi har med rammerne for boligudbygningen ønsket at sikre en positiv befolkningsudvikling, og har lagt vægt
på at skabe muligheder for nybyggeri, der kan tiltrække erhvervsaktive borgere. Med rammerne ønsker vi også at
sikre at udbygningen kan ske med både private og offentlige bygherrer.
I landdistrikterne ønsker Byrådet at den positive udvikling og øgede bosætning fastholdes. Det sikrer vi blandt
andet ved at gøre rammerne for udviklingen i landdistrikterne så ﬂeksible som muligt. Vi ønsker bl.a. at fremme
etableringen af jordbrugsparceller, men planerne kan også rumme alternative eller eksperimenterende boformer.
Vi har i mange år haft et ø-udvalg, der blandt andet har fungeret som bindeled mellem øerne og kommunen.
For at sikre landdistrikterne en rimelig indﬂydelse, også i den nye store kommune, vil byrådet arbejde på, at der
for at formalisere samarbejdet mellem kommunen og landdistrikterne bliver nedsat et landdistriktudvalg med
repræsentanter for landsbyråd og foreninger.
Byrådet har i mange år arbejdet på at fastholde og skabe mulighed for etablering af virksomheder, og dermed
arbejdspladser og økonomisk vækst i kommunen. Dette arbejde ønsker vi at fortsætte, og vi har på nuværende
tidspunkt specielt fokus på området ved Stigsnæs og de muligheder der ligger der.
Den kommunale service, både til vores nuværende og kommende borgere, prioriteres meget højt. De seneste
år har vi ombygget og moderniseret vores skoler, og i denne kommuneplan har vi skabt rammerne for, at vores
kommende kulturelle fyrtårn – biblioteket på Vestergade – i løbet af de kommende år kan blive suppleret med et
kulturhus.
Forslaget til kommuneplanen har været i offentlig høring fra den 7. september til den 2. november 2005 og
mange borgere har i perioden bidraget til planen med forslag og bemærkninger. På byrådets vegne takker jeg for
den store interesse og de mange gode og interessante indlæg fra borgerne, som er indgået i byrådets overvejelser
og i stort omfang indarbejdet i den endelige kommuneplan. Byrådet vedtog den endelige udgave af Skælskør
Kommuneplan 2005 - 2016 den 15. december 2005.
Med venlig hilsen
Borgmester Ole Drost
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Årstiderne Arkitekter A/S, Papirfabrikken 24, 8600 Silkeborg
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