REFERAT FRA BYMIDTEGRUPPEMØDE I SKÆLSKØR
Hotel Postgaarden
fredag den 17. april 2015 kl. 8.30 – 10.00
Deltagere: Ole Drost, Henrik Brodersen, Metha Molsted, Pernille Kirkeskov Hansen, Steen Andresen,
Mette Thomsen, Susanne Johannessen, Adalbert Oschischnig og Moritz Faloota

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

Ad. 1
Efter en indledning ved det nye toilet på Svanetorvet, godkendes referat fra sidste møde og Ole byder nyt medlem,
Mette Thomsen fra Skælskør Erhvervsforening velkommen.
Der afholdes en kort præsentationsrunde. Mette er uddannet industriel designer og har åbnet en bolig- og livstilsbutik på Nytorv i Skælskør.

2. Nyt fra Slagelse Kommune
v/Moritz Faloota

Ad. 2.
Planafdelingen og det tidligere Center for Vækst og Bosætning er blevet slået sammen og har dannet Center for
Vækst og Plan. Plan sidder stadig i Korsør, men på sigt er
det meningen, at hele centret skal samles i Slagelse. Der
er blevet ansat tre nye medarbejdere; to til udviklingen af
Slagelse Campus og én, der skal koncentrere sig om erhverv og turisme. Karsten Søndergaard, projektlederen på
Algade-projektet, stoppede med udgangen af februar. De
resterende opgaver vedrørende Algade er delt mellem
Bygherrerådgivning og Moritz Faloota.

3. Byforskønnelse af Algade
v/Moritz Faloota

Ad. 3.
Moritz orienterer om status. Cykelparkeringsstativerne
nedstøbes fire steder på Algades nordlige side og gelænderet til Pistolstræde støbes i et randfundament. Arbejdet
forventes udført i uge 17. Der er problemer med de nye
træer. De er plantet for dybt, hvorfor der eventuelt vil pågå arbejde omkring træerne den kommende tid. Entreprenørservice er i dialog med Bygherrerådgivning. Enkelte
affaldsspande står stadig og vakler. Det forventes udbedret
snarest.
Når anlægsøkonomien er gjort op, er der bred enighed om,
at tilbageværende midler skal øremærkes bymidten i
Skælskør. Der er forslag om at fortsætte belægningen på
Nytorv, så den ikke slutter så brat for enden af Algade.
Der er stadig problemer med parkeringen i Algade. Folk
forstår ikke, hvor de må parkere. Det skal gøres tydeligere
uden, at vi begynder at skilte eller optegner for meget.
Hyppigere besøg af parkeringsvagter ville nok hjælpe. I
første omgang markeres hjørnerne fortsat hvide – dog med
markering af flere sten i hjørnerne. Moritz følger op.
Der er generel tilfredshed med tilgængeligheden i gaden.
Det nye skilteregulativ forventes godkendt i begyndelsen af
maj, og så er det vigtigt, at de erhvervsdrivende i Algade
overholder regulativet. Det foreslås, at Moritz eller en anden ved kommunen deltager ved et af Skælskør Erhvervsforenings månedlige møder for at informere om regulativet. Der stilles endvidere forslag om at arbejde med en
ensformig ”vi har åbent” skiltning, så vi undgår alt for
mange beachflag. Det foreslås at hænge mindre danne-

brogsflag ud fra facaden, så man tydeligt kan se om forretningerne er åbne. Skælskør Erhvervsforening følger op.
4. Nyt toilet på Svanetorvet
v/Moritz Faloota

Ad. 4.
Toilettet blev indviet og gennemgået ved mindre seance
før bymidtegruppemødet startede officielt. De nuværende
skilte på svensk erstattes af danske skilte. Det konstaterede hærværk på frontsiden ved siden af døren bemales.
Tilgængelighedskrav til toilettet er overholdt. Det har været nødvendigt med beskæring af hæk, da der skulle være
plads til el-skab. Pullerter til bagside er bestilt. De forventes leveret og sat medio maj 2015. Indtil da forbliver afskærmningsskiltene. Det aftales med driften, at toilettet er
åbent fra kl. 6 til kl. 23 alle dage. Ved større arrangementer kan dette ændres. Rengøring af toiletsæde indstilles, så
det sker kort tid efter hvert besøg. Det foreslås, at der indkøbes affaldsspand til sætning ude foran toilettet. Moritz
følger op med driften. Det foreslås endvidere at forsyne
toilettet med whiteboardtuscher, så man kan tegne og male på toilettets indvendige vægge, som modspil til graffiti
og hærværk. Invitere til event. Moritz følger op.

5. Skælskør Folkehøjskole
v/Moritz Faloota

Ad. 5.
Moritz orienterer om status. Bygherre har på ny henvendt
sig og ønsker sagen genoptaget med henblik på at få vedtaget en lokalplan. Slagelse Kommune har meddelt bygherre, at der skal leveres et gennemarbejdet projektmateriale
som udgangspunkt for det videre arbejde, hvis sagen skal
genoptages. Bygherre har indvilget i at levere projektmateriale. Ønsket er stadig at konvertere området til boligformål.

6. Skiltning til dagligvaretorv
v/Moritz Faloota

Ad. 6.
I passagerne mellem Algade og dagligvaretorvet foreslås,
at der opsættes emaljeskilte med en indkøbsvogn og
gammeldags pil pegende i retning mod dagligvaretorvet og
teksten ’Algade’ og gammeldagspil i retning mod Algade.
Moritz giver besked videre til Natur, Vej og Trafik, der søger for at bestille i uge 17. Der bestilles ligeledes emaljetoiletskilte med meter-anvisning til placering på Havnepladsen, Nytorv og dagligvaretorvet.

7. Skiltning i bymidten
v/Moritz Faloota

Ad. 7.
Med udgangspunkt i konkret tilfælde fra pizzeria i Pistolstræde diskuteres bredt omkring brugen af skilte. I forbindelse med udarbejdelse af kommende ny lokalplan for
Skælskør bymidte skal det indskærpes, hvilke typer skiltning, der tillades. Blinkende lysskilte er ikke tilladt i bymidten og hvis der opleves flere tilfælde, skal der skrides ind,
selvom ny lokalplan ikke er vedtaget, da vi vejleder ud fra
designmanual.

8. Nyt busskur på Havnevej
v/Moritz Faloota

Ad. 8.
Moritz præsenterer forslag til nyt busskur som erstatning
for eksisterende på Havnevej. Det foreslås at erstatte det
eksisterende busskur bestående af glasflader med et skur
bestående af perforerede stålplader i to fag. Bymidtegruppens medlemmer er enige om, at det nye skur vil fremstå
mere bastant og, at det ikke vil være pænere end det eksisterende. Eftersom, der ikke længere er de store diskussioner i byen vedrørende busskuret, foreslås det at forkaste
forslaget og lade det eksisterende stå. Alternativt skal det

undersøges om man kan tage det eksisterende hus, hvor
der i sommerhalvåret sælges is, i brug. Dette er dog behæftet med en driftsmæssig omkostning.
9. Kommunikation og formidling v/Moritz Faloota

Ad. 9.
Det er vigtigt, at vi er på forkant med kommunikation,
hvad angår tiltag i byen. Er der noget, som man mener,
skal kommunikeres eller formidles, skal det nævnes i plenum ved bymidtegruppemøderne. Og er der problemstillinger eller spørgsmål fra borgere i byen skal disse bringes
frem til diskussion i bymidtegruppen, så det undgås, at folk
ikke føler sig orienteret eller hørt.

10. Orientering fra KIT
v/Metha Molsted

Ad. 10.
30 billedkunstnere går rundt i Skælskør i tre dage i forbindelse med festival, hvor KIT er medarrangør. Der er udarbejdet en overskuelig folder om KIT og dets virke, og der
arbejdes i øjeblikket på en strategi- og udviklingsplan for
KIT, som forventes færdig om en måned. Samarbejdsaftale
med Slagelse Kommune skal genforhandles. Finn’s Cykler i
Vestergade er blevet solgt, og man er i dialog med ny ejer
omkring mulighed for at bruge lokalerne til kunstrelaterede
projekter. Guldagergård og Købmandsgården samarbejder
om at arrangere en keramikfestival, der skal finde sted
onsdag den 15. juli 2015. KIT udsender nyhedsbreve.

11. Eventuelt

Ad. 11
I forbindelse med keramikfestivalen i Skælskør, er der blevet spurgt til om solen i Skælskør kunne anvendes til et
event, hvor man eksempelvis kunne ”plante” keramikblomster. Skælskør Bykontor drøfter det med Skælskør Lokalråd.
Zurface har skrevet en artikel om byforskønnelsen i Algade. Artiklen bringes i deres magasin, som udkommer to
gange årligt. I den anledning er Moritz og Pernille blevet
interviewet. Moritz får ved lejlighed tilsendt magasin og
sørger for at videresende til bymidtegruppe.
Jette fra Postgaarden har gravet ud i renden af Fordgrunden for at plante ni hvidtjørnetræer, der skal være med til
at forskønne området. Skrot fra ombygning fjernes og
hjørnemuren ryddes, hvorefter byens kunstnere inddrages
for at bemale muren med en velkomsthilsen til byens borgere og besøgende.
Processen med at rive Carl Medingsvej 4 ned er i gang.
Toilettet på Carl Medingsvej fjernes også.
Entreprenørservice har indvilget i at donere en flagstang til
solen i Skælskør, men vil ikke stå for flagningen. Entreprenørservice og Skælskør Lokalråd aftaler nærmere.
Er det muligt at udsmykke tunnelerne under Norvejen?
Moritz følger op.
Skælskør Bykontor deler folder om dets virke ud og det
påpeges, at der i Købmandsgården sælges modelskibe af
Skjelskør III. Overskud for salg går til Skælskør Fotograferne til finansiering af deres udstilling i Det Gamle Rådhus
i forbindelse med bådens besøg.
Ole runder af og siger tak for et godt møde.

