REFERAT FRA BYMIDTEGRUPPEMØDE I SLAGELSE
Slagelse Rådhus, Dronningeværelset, 3. sal
onsdag den 17. december 2014 klokken 8.30
Slagelse bymidtegruppe:
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget: Kurt Rasmussen og Henrik Brodersen
Erhvervsgruppen: Erik Schultz og Janette Christensen
Slagelse Bevaringsforening: Jan Simmelhag
SK, Vej og Trafik: Christian Schou Rasmussen
SK, Plan og Byg: Danny Helmer, Darrin Bayliss
Afbud: Christian Schou Rasmussen
1. Godkendelse af referat fra
sidste møde.

Ad. 1.
Kurt Rasmussen bød velkommen og referat blev godkendt.

2. Nyt fra Slagelse Kommune.
Generel orientering v. Kurt Rasmussen.

Ad. 2.
Under punktet blev især nævnt problemstillinger, som
knytter sig til det forslag til ”Regulativ for råden over
offentlige arealer og pladser” som netop var udsendt i
offentlig høring med frist for bemærkninger indtil 2.
februar 2015.
Det blev besluttet, at Danny straks udsendte dette forslag samt det tidligere gågaderegulativ fra 2008 til Bymidtegruppen.

3. Forslag til udvidelse af
gruppen.
Punktet er overført fra sidste bymidtegruppemøde 11. september
2014.

Ad. 3.
Dialogen om udvidelse af Bymidtegruppen blev genoptaget, gerne personer med kompetencer og interesser
indenfor Kulturevents, kunst/ uddannelse, detailhandel
m.v. Opgaven er uddelegeret internt, så der rettes henvendelse til mulige emner. Kurt oplyste, at Jette Kjerulff, som er formand for Slagelse Festuge, har indvilliget i fremover at indgå som nyt medlem i Slagelse Bymidtegruppe. Der søges sat yderligere navne på til næste gang.

4. Netværk for koordinering af
events.
Anna Ingemann Jensen orienterer.

Ad. 4.
Anna informerede om den nedsatte tværgående gruppe
for koordinering af events i Slagelse.
Gruppens sammensætning er følgende:
 1 ansat og 1 studerende fra SDU, VCSJ og EASJ.
 1 repræsentant fra henholdsvis Business Slagelse, Visit Vestsjælland og Slagelse Erhvervscenter.
 1 repræsentant fra henholdsvis Kultur, Kommunikation og Vækst og Bosætning, Slagelse Kommune.
Anna oplyste, at gruppen indtil videre kører i et år fra
januar 2015, hvorefter der evalueres.

5. Campus-projektet.
Anna Ingemann Jensen orienterer
om status, arkitektkonkurrence,
nedrivning af godsbanebygning,
opkøb af postbygning m.m.

Ad. 5.
Anna orienterede om, at man er i gang med beskrivelser og overvejelser til brug for arkitektkonkurrencen for
en sammenbinding af Campus /stationsområdet og bymidten. Konkurrencen vil blive udskrevet som parallelopdrag fra marts 2015. Der vil pr. 01.03.15 blive ansat
2 nye medarbejdere i Vækst og Bosætning.
Posthuset er opkøbt, og der arbejdes på, hvem der kan
bruge kontorfaciliteterne på stedet, ligesom der er
overvejelser i gang om gangbroen over sporene, indskrænkning af busterminal og projekt vedr. lyskunst og

skiltning.
Der blev den 16. december afholdt offentligt møde
vedr. nedrivning af Godsbanebygningen.
6. Ny bydel nord for stationen.
Darrin orienterer.

Ad. 6.
Darrin orienterede om, at Plan og Byg havde modtaget
et byomdannelsesprojekt, beliggende på et større areal
nord for Slagelse Station. Projektet indebærer en revision af gældende lokalplan 1009, så der muliggøres en
tættere og mere bymæssig udbygning af området i
umiddelbar nærhed af campus-området.
Projektet omfatter også den kommunalt ejede tidligere
gasværksgrund. Det er en forudsætning for projektets
høje bebyggelsesprocenter, at gasværksgrunden anvendes til parkeringsformål.
Bebyggelsen varierer i udseende og bygningshøjder fra
2 etager og op til 6-8 etager mod Ndr. Ringgade. Det
samlede område vurderes at kunne rumme op mod 600
boliger og vil kunne fremme omdannelsen af de forladte
industriarealer nord for banen. En ny broforbindelse,
som binder området sammen med campusmiljøet og
bymidten, vurderes at være en forudsætning for projektet.

7. Trafik i bymidten.
Herunder Nytorv, parkering, stadepladser m.v.

Ad. 7.
Punktet blev udsat til næste møde, da Christian fra Vej
og Trafik havde meldt afbud.

8. Evt.

Ad. 8.
Jan Simmelhag efterlyste, om det var muligt at gøre
noget ved private ejendomme under forfald i bymidten,
herunder Sericolgrunden?
Efterlyste endvidere en form for oprydning af opstillede
kunstværker på kommunens egne arealer i bymidten.

9. Fastlæggelse af mødedatoer for 2015.

Ad. 9.
Der blev fremlagt følgende forslag til mødedatoer for
hele 2015:
Onsdag d. 18. marts
Onsdag d. 10. juni
Onsdag d. 16. september
Onsdag d. 16. december
- alle dage kl. 8.30 – 10.00.

