REFERAT FRA BYMIDTEGRUPPEMØDE I SKÆLSKØR
Skælskør Bibliotek, mødelokale 3
mandag den 25. august 2014 kl. 8.30 – 10.00
Deltagere: Ole Drost, Henrik Brodersen, Metha Molsted, Pernille Kirkeskov Hansen, Steen Andresen,
Ayoe Møller, Henrik Falch, Adalbert Oschischnig, Karsten Søndergaard og Moritz Faloota

Afbud: Christian Schou Rasmussen, Mette Lund Jørgensen og Peter Rørdam
Referat: Moritz Faloota
1. Godkendelse af referat fra
sidste møde

Ad. 1
Referat fra sidste møde og dagens dagsorden godkendes.

2. Nyt fra Slagelse Kommune
v/Moritz Faloota

Ad. 2.
LTE-udvalget har besluttet, at fokus for Korsør byforskønnelse skal lægges på forbindelsen fra Algade til havnefronten via cityparkeringen med særlig opmærksomhed på at
integrere lokalt afledt regnvand i byrummet.
Masterplanen for Campus Slagelse blev præsenteret ved
Gehl Architects og Dansk Bygningsarv den 27. juni 2014 og
er til endelig vedtagelse i Byrådet den 25. august 2014.
Campus skal være startskuddet til en større vækst med
Slagelse som vækstmotoren i kommunen. Det er vigtigt, at
der tænkes i regional udvikling og branding.

3. Byforskønnelse af Algade
v/Moritz Faloota

Ad. 3.
Moritz orienterer om status. Arbejdet med Algade forventes færdig til aflevering i uge 36. I øjeblikket arbejdes der
med at brænde biosand, med opretning og med sætning af
byrumsinventar, som forventes færdigt med udgangen af
uge 35. Samtidig renses der af for beton og grus på sten
og ved vandrender, og der er sat nye huller til flagstænger.
Træer og alt omkring sættes i slutningen af oktober. Overskydende grus fejes væk og angående Kulturel Folkefest
aftaler Karsten og Pernille i forhold til fejning af gaden.
Det er et ønske fra bymidtegruppens medlemmer, at såfremt der er anlægsmidler tilbage kan bevilges penge til
kunst i gaden, som tidligere fremlagt i projektforslag. Det
kunne også være, at man ønsker at prioritere aftagelige
pullerter for enden af gaden. Når anlægsøkonomien forelægges LTE-udvalget vil de tage stilling til en eventuel bevilling.
Hvordan kan ”pladsen” på Havnepladsen, mellem pullerter
og parkeringspladsen bruges af for eksempel restauranter/caféer? Og hvordan i forbindelse med arrangementer
med Skælskør Erhvervsforening? Forespørgsel sendes til
Vej og Trafik.
Algade skal indvies med en fest, hvor vi inviterer folk på
gaden. Moritz er i dialog med både Henrik Brodersen og
Skælskør Erhvervsforening. Indvielsen forventes afholdt i
september.

4. Nyt toilet på Svanetorvet
v/Moritz Faloota

Ad. 4.
Moritz orienterer om status. Der er afholdt møde med bygherrerådgivning for at drøfte indledende overvejelser vedrørende placering og valg af toilet. Der foreslås tre mulige
placeringer af et ovalt toilet i det sydvestlige hjørne af

Svanetorvet på to eksisterende p-pladser. Der er i bymidtegruppen enighed om at gå videre med den løsning, hvor
toilettet er placeret helt op til fortovskant, parallelt med
eksisterende bygninger. Angående fysisk udformning peges
på et ’Københavner citytoilet’, der læner sig op af funkisstilen og som Plan og Byg vurderer passer bedst ind i bymiljøet omkring Svanetorvet og som kan efterleve kravet
om at være mere eller mindre selvkørende. Toilettets ydre
skal består som udgangspunkt af aluminiumsplader, men
kan tilpasses efter ønske. Der er også udarbejdet overslag
på et muret offentligt toilet, men det kan ikke holdes indenfor de økonomiske rammer. Ligeledes skal valg af løsning tilpasses kommunens ejendomsstrategi, hvorfor opkøb af tomme bygninger og dermed et tryk på kommunens
driftsomkostninger ikke er aktuelt.
Der er enighed om at gå videre med det ovale citytoilet, og
det aftales, at Moritz forsøger at komme med et par bud på
eventuelle udtryk og valg af materialer til videre drøftelse i
bymidtegruppen. Man kunne eventuelt vælge samme RALfarve som bænke og affaldsspande.
5. Skælskør Folkehøjskole
v/Moritz Faloota

Ad. 5.
Moritz orienterer om status. Lokalplanforslag 1128 har været i offentlig høring fra den 13. juni til den 8. august 2014.
Der er indkommet otte indsigelser, som alt efter vurdering
er blevet indpasset i lokalplanforslaget. Det har ført til
mindre tilføjelser i redegørelsen samt ændringer i bestemmelserne. Hvidbogen er udarbejdet, og nu mangler blot de
nye visualiseringer. Lokalplanforslaget forventes behandlet
på Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget den 6. oktober 2014.

6. Lokalplan for Skælskør bymidte v/Moritz Faloota

Ad. 6.
På baggrund af oplæg til Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget,
har udvalget besluttet, at lokalplanerne for købstædernes
bymidter skal opdateres og præciseres. Lokalplan 62 for
Skælskør bymidte fremhæver hvilke ændringer, der kræver Byrådets tilladelse uden at nævne, hvad der tillades.
Eksisterende vejledninger vedrørende skiltning og facader
skal derfor forsøges inkorporeret i ny revideret lokalplan
for Skælskør bymidte. Processen startes op i efteråret
2014.

7. Orientering fra KIT
v/Metha Molsted

Ad. 7.
KIT har modtaget midler fra Trelleborgfonden til etablering
af glasværksted. Mia Hoffmann, der tidligere havde tøjbutik i Algade 37 har fået værksted sammen med en anden
tekstildesigner, Mette oven over Gertrud i Algade. Der er
endvidere en forespørgsel fra en færøsk kunstner fra Guldagergård om at blive en del af KIT.
Metha og Pernille deltog ved Kulturmødet på Mors sammen
med Benny Forsberg og dennes kone. De blev inspireret,
fik netværket og havde alt i alt en god oplevelse.

8. Evt.

Ad. 8.
Moritz fremlægger forslag om, at fremtidige bymidtegruppemøder afholdes på Hotel Postgaarden i Skælskør. Bymidtegruppens medlemmer bakker op om forslaget.
Håndtag til afmontering af aftagelige pullerter ved Havnepladsen i Skælskør lægges, efter aftale med bymidtegrup-

pen, i kasse samme sted som byens flagstænger på materielgården i Skælskør.
Skælskør Lokalråd inviterer til ”Mød din byrådspolitiker” på
Hotel Postgaarden torsdag den 11. september 2014 fra kl.
19.30 – 22.
LAG’en starter ny periode og har stiftende generalforsamling torsdag den 28. august 2014 kl. 16 på Industrivej 1,
Slagelse. Henrik Falch, afgået bestyrelsesmedlem, opfordrer en eller flere af bymidtegruppens deltagere til at engagere sig.
I forhold til Campingpladsen i Skælskør arbejdes der på en
løsning, der gør det muligt fortsat at drive stedet og udnytte dets potentialer.
Hvis lamperne er ude af drift, er det SK Forsyning man skal
henvende sig til.
Skælskør Bykontor I/S har fået tildelt 330.000 kr. til en
periode på 1½ år med opstart den 1. september 2014. En
person ansættes på halv tid til at varetage noget af det
eksisterende arbejde, der er igangsat i Skælskør. Personen
skal være tovholder på diverse projekter og være med til
at sikre udvikling i og formidling af Skælskør. Sekretariatet
vil have plads i Købmandsgården i Skælskør.
9. Andet

Ad. 9.
Pernille uddeler brochure om Kulturel Folkefest i Skælskør,
der afholdes i perioden fra den 29. – 31. august. Adalbert
beretter kort om muligheden for at få en hjuldamper til
Skælskør tre gange årligt, i forbindelse med blandt andre
drengerøvsaften.

