REFERAT FRA BYMIDTEGRUPPEMØDE I SKÆLSKØR
Skælskør Bibliotek, mødelokale 3
Torsdag den 10. april 2014 kl. 8.30 – 10.00
Deltagere: Ole Drost, Henrik Brodersen, Metha Molsted, Pernille Kirkeskov Hansen, Steen Andresen, Ayoe Møller, Mette Lund Jørgensen, Tine Christiansen, Christian Schou Rasmussen og
Moritz Faloota
Afbud: Peter Rørdam, Henrik Falch og Adalbert Oschischnig
Referat: Moritz Faloota
1. Godkendelse af referat fra
sidste møde

Ad. 1
Tine byder velkommen og introducerer bymidtegruppen for
de nye medlemmer, Henrik Brodersen og Ole Drost, hvorefter der følger en præsentationsrunde. Godkendelse af
referat fra sidste møde bortfalder, da der startes på en
frisk.

2. Konstituering
v/Henrik Brodersen og Ole Drost

Ad. 2.
Bymidtegruppens nye medlemmer er udpeget i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget og består af udvalgsformand Henrik Brodersen og Ole Drost. På baggrund
af Ole’s indgående kendskab til Skælskør foreslår Henrik,
at Ole udpeges som formand for Skælskør bymidtegruppe.
Dette vedtages enstemmigt.

3. Bymidtegruppens kommissorium v/Moritz Faloota

Ad. 3.
Kommissoriet begrænser geografisk bymidtegruppens virke til bykernen. Dog er der bred enighed om, at udviklingsplaner for større områder mellem Skælskør by og Kobæk af større betydning også bør foreligges bymidtegruppen og indgå som selvstændige punkter på dagsordenen.
Dette samt et par ord om tilgængelighed tilføjes kommissoriet, hvorefter det sendes til politisk behandling.

4. Nyt fra Slagelse Kommune
v/Tine Christiansen

Ad. 4.
Efter kommunalvalget er der foretaget mindre organisationsændringer. Center for Plan og Erhvervsudvikling er per
1. februar 2014 blevet til Center for Plan og Byg, hvilket
betyder, at planlægning er lagt sammen med byggeri mens
erhvervsudvikling er lagt ud i Center for Vækst og Bosætning og i den eksterne enhed.
Christian Schou Rasmussen er per 1. januar 2014 ansat
som afdelingsleder for Vej og Trafik og kommer fra en lignende stilling i Sorø Kommune. Christian er nyt medlem i
bymidtegruppen og ser frem til at arbejde på tværs af
mange interessenter.

5. Byforskønnelse af Algade
v/Moritz Faloota

Ad. 5.
Moritz orienterer om status på projektet og fortæller om,
hvad der er sket siden sidst. Efter borgermøde i slutningen
af januar blev det besluttet at arbejde ud fra en proces,
hvor der startes på midten og arbejdes i begge retninger
på det resterende stykke. Sætning af nye træer på den
nordlige side af Algade er udgået, grundet fund af kabler i
undergrunden. To nye træer sættes ude foran Steenfeldts
Boghandel. Belægningen på kørebanearealet ved Havnepladsen er omlagt med Eco-stone, hvorfor der har været
lukket af. Dette har været meldt ud til erhvervsdrivende og
bymidtegruppe. Man lukker af for gennemkørsel fra Hav-

nevej i uge 17.
Det påpeges, at der er mange, der klager over belægningen og tilgængeligheden på denne. Der skulle have været
udarbejdet en tilgængelighedsplan. Handicaprådet inddrages ved afslutning af projektet for at se på eventuelle justeringer. I forhold til entreprenørens arbejdsrutine skal
man passe på ikke at kritisere halvfærdigt arbejde.
Det gælder om at få vendt den negative stemning omkring
belægningen og gadens tilgængelighed generelt. Vi skal
huske at minde folk om at være tålmodige. De gode historier skal frem, og så gælder det om at holde ud det sidste
stykke tid. Bymidtegruppen skal på banen med en klar
udmelding om, hvor godt et projekt det er. Der skal mere
fokus på synlighed i pressen.
Hvornår påbegyndes fugearbejdet? Hvad med flagstænger
og dronningens fødselsdag? SK Forsyning og vandstik?
Moritz vender tilbage.
På sigt kunne man arbejde med skiltning fra Algade til dagligvaretorvet og omvendt, så der gøres opmærksom på
sivegaderne. Christian påpeger, at der arbejdes på et gågade-regulativ, der skal til politisk behandling ved udgangen af 2014.
6. Nyt toilet på Svanetorvet
v/Moritz Faloota

Ad. 6.
Det er vigtigt med folkelig opbakning. Der opfordres til ikke
at være afvisende overfor placeringen på Svanetorvet, da
toilettet dermed er let tilgængeligt og vil kunne placeres
således, at det ikke skæmmer torvet, men derimod er med
til at forøge pladsdannelsen som afskærmning mod vejen.
Det er vigtigt, at det er i bymidten og, at det er synligt, da
det skal være trygt at besøge et offentligt toilet. Det foreslås, at bymidtegruppens medlemmer går en tur forbi Svanetorvet, og dernæst kommer med et bud på en eventuel
placering. Placering er vigtig at vide, når der skal lægges
stik af. Man kunne måske tænke det i forlængelse af en
bygning eller mur, eller bruge parkeringspladsen i umiddelbar forlængelse af Svanetorvet. Bymidtegruppens medlemmer er åbne for at kigge på Svanetorvets muligheder.
Dog er der et ønske om, at det ikke bliver en stålkonstruktion, man forsøger at skjule med lidt kunst. Man ønsker en
skal, der passer mere til Skælskørs miljø.

7. Skiltning på Nytorv 10-14
v/Moritz Faloota

Ad. 7.
På ejendommen Nytorv 10-14 har der været opsat ulovlig
skiltning. Dette er meddelt ejendomsadministratoren og
Danbolig, og skiltningen er nu bortfjernet.

8. Bustrafikafvikling i Algade
v/Christian Schou Rasmussen

Ad. 8.
Christian præsenterer ideen om at afvikle fremtidig bustrafik uden om Algade, hvilket man for mange år siden gjorde
i Sorø til stor gavn for gågaden og dens borgere. Forslaget
modtages positivt af alle bymidtegruppens medlemmer.

9. Skælskør Folkehøjskole
v/Moritz Faloota

Ad. 9.
Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget besluttede på mødet den
3. januar 2014 at igangsætte udarbejdelse af ny lokalplan
for boligbebyggelse på den tidligere højskolegrund i Skælskør på baggrund af bygherres oplæg. På udvalgsmødet

den 7. april 2014 blev udvalget præsenteret for lokalplanforslag 1128, som de valgte at anbefale videre til Økonomiudvalg og Byråd med den ændring, at den nordlige del
af byggefelt D1 udgår og i stedet anlægges bag byggefelt
A.
Bymidtegruppen er overordnet set positivt indstillet. Medlemmerne ønsker fortsat fokus på offentlige adgangsforhold til området og på områdets og bygningernes bevaringsværdi.
10. Nyt fra Drift og Anlæg
v/Moritz Faloota

Ad. 10.
Der afholdes renholdelsesdag i Skælskør den 24. april
2014, hvor Moritz i forbindelse med Skælskør Erhvervsforenings månedlige møder også vil deltage og benytte lejligheden til at opdatere relevante parter i forhold til byforskønnelsen af Algade.
Steen beretter om en god dialog mellem Skælskør Lokalråd
og Entreprenørservice, der indgår i samarbejde om inventar i Naturområderne omkring strandene og Lystskoven.
Fremtidig beplantning skal hænge sammen med Entreprenørservices budget, der også i 2015 skal finde besparelser.
Dette skal også ses i sammenhæng med eksisterende renovationskontrakter. Se nærmere på hvad, hvornår og
hvor vi planter.
Der vil i nærmeste fremtid blive kigget på skiltning til byens offentlige toiletter – inde og ude. I den anledning opfordres til at forenkle skiltningen, så man undgår en skilteskov. Bymidtegruppen vil gerne inddrages. Udpegning af
steder med hjertestarter skal også undersøges.

11. Orientering fra KIT
v/Metha Molsted

Ad. 11.
Metha fortæller, at det går rigtig godt i KIT. De har blandt
andet udvidet bestyrelsen med to nye medlemmer, Mette
Marker og Troels Brandt. Der er kommet flere forskellige
kompetencer ind i KIT, hvilket også er med til at udvikle og
konsolidere KIT.

12. Evt.

Ad. 12.
Ole fortæller om næste byrådshøjskole, der afholdes den
24. april 2014 under temaet land/by, herunder muligheder
og konfliktpunkter.
Ole afslutter mødet med at takke for en god og konstruktiv
debat over hele linjen.

13. Andet

Ad. 13.
Ingen bemærkninger.

