REFERAT FRA BYMIDTEGRUPPEMØDE I SKÆLSKØR
Hotel Postgaarden
torsdag den 13. august 2015 kl. 8.30 – 10.00
Deltagere: Ole Drost, Henrik Brodersen, Metha Molsted, Pernille Kirkeskov Hansen, Mette Thomsen,
Susanne Johannessen, Christian Schou Rasmussen, Peter Johansen og Moritz Faloota

Afbud: Mette Lund Jørgensen, Steen Andresen og Adalbert Oschischnig
Referat: Moritz Faloota
1. Godkendelse af referat fra
sidste møde

Ad. 1
Referatet blev godkendt. Velkommen til Peter Johansen,
chef for Entreprenørservice.

2. Ny konstellation i bymidtegruppen v/Moritz Faloota

Ad. 2.
Internt i kommunen har man drøftet muligheden for at
inddrage Peter Johansen fra Entreprenørservice i bymidtegrupperne, så spørgsmål til daglig drift kan håndteres direkte på møderne. Skælskør bymidtegruppe bakker op om
det forslag og byder Peter velkommen. Alt afhængig af
dagsorden aftaler Christian og Peter indbyrdes, hvem der
deltager hvornår.

3. Nyt fra Slagelse Kommune
v/Moritz Faloota

Ad. 3.
Lone Irene Wenzell er pr. 1. august blevet ansat i fast stilling som Borger- og Udviklingsdirektør.

4. Modulvogntog
v/Christian Schou Rasmussen

Ad. 4.
Tilpasninger af vejanlæg med henblik på, at der kan køre
modulvogntog på strækningen fra rute 22 (Slagelse –
Næstved) og frem til Harboe. Justeringer af sving og helleanlæg på følgende veje; Sorø Landevej, Stigsnæs Landevej
og Ladebovej.
Natur, Vej og Trafik har sendt ansøgning til Vejdirektoratet, der skal godkende ruten. Det forventes, at tegninger
på anlægget vil være klar ved udgangen af august. Arbejdet med justeringerne udføres af Entreprenørservice og
påbegyndes i starten af september.
Når justeringerne er udført, vil der være mindre tung trafik
ind igennem byen.
Trafiksikkerhed er tænkt ind, og der har været afholdt møder med Steen Olsen og Landsbyrådet i Eggeslevmagle
vedrørende placering af indsnævring og helleanlæg.
Slagelse Kommune er endvidere i øjeblikket i dialog med
Politiet med henblik på at lukke Holmevej/bakkedraget af
for kørsel med lastbiler. Fremadrettet skal de køre på
Kobækvej, da vejen i højere grad kan bære det.

5. Parkering i Algade
v/Moritz Faloota

Ad. 5.
Slagelse Kommune har fået videregivet en henvendelse fra
Anker, den lokale politimand i Skælskør, vedrørende parkeringsregler i Algade i Skælskør. På nuværende tidspunkt
er der ingen tidsbegrænsning på parkering i Algade.
Spørgsmål til drøftelse er, om der skal være det. Før i tiden
var der en tidsbegrænsning på en halv time. De fleste i
bymidtegruppen oplever ikke problemer med at finde parkeringspladser og mener, at de aktuelle forhold uden begrænsning og skilte bør fortsætte. Skælskør skal være by-

en uden lyskryds og tidsbegrænsning på parkering. Det er
en god historie.
De få biler, der holder parkeret hele dagen er lokale. Særligt et problem omkring Nytorv. Skælskør Erhvervsforening
vil gerne gøre en indsats og dele flyers ud til forretningerne
med venlig henvisning til de andre parkeringspladser i bymidten. Det er til gavn for hele byen, at de besøgende kan
finde pladser i Algade.
6. Nyt toilet på Svanetorvet
v/Moritz Faloota

Ad. 6.
På tidligere møde, jf. referat fra Skælskør bymidtegruppemøde den 17. april 2015, blev der foreslået, at der i forlængelse af toilettet blev placeret en skraldespand. Moritz
mener ikke, at det på nuværende tidspunkt er nødvendigt
med en skraldespand ude foran toilettet, hvilket de øvrige
medlemmer er enige om. Foreløbig bliver der ikke sat en
skraldespand.
De svenske skilte er endnu ikke udskiftet med danske, og
hærværket er ikke udbedret. Moritz sørger for at følge op.
En person har været lukket inde på toilettet. Sirene lyder
og lampen blinker rødt, men det er uklart, hvad der sker,
og hvem der tager aktion i sådanne tilfælde. Der skal arbejdes på procedure/skilteløsning, så det er helt klart,
hvordan alle parter skal forholde sig. Moritz følger op og
tager snakken med Entreprenørservice.

7. Nyt busskur ved havnen
v/Moritz Faloota

Ad. 7.
På tidligere møde, jf. referat fra Skælskør bymidtegruppemøde den 17. april 2015, blev det besluttet, at det eksisterende busskur på Havnevej ikke skulle erstattes af et nyt.
Henover sommeren er dele af glassene på skuret blevet
smadret, hvorfor der nu skal tages stilling til, om der skal
sættes nyt glas i, alligevel skal bestilles et nyt busskur,
eller om skuret skal fjernes helt.
Pandekagehuset har tidligere været nævnt som erstatning.
Dette belaster driftsbudgettet yderligere, og der stilles krav
om handicapvenlighed, hvorfor løsningen med at benytte
huset som busskur, ikke er en oplagt mulighed. Medlemmerne er enige om, at man ikke er interesseret i et nyt
busskur med strækmetal. I stedet foreslås, at der kigges
på en løsning, hvor man bygger et lille halvtag på pandekagehuset som forlængelse af taget, så man kan stå i læ,
når det regner. Dette skal dog gøres med omhu og omtanke, da bygningen har en høj arkitektonisk værdi. Mette
kigger på en løsning og sender skitser til Moritz. Alternativt
sættes nyt glas i eksisterende busskur.

8. Skiltning til dagligvaretorv
v/Moritz Faloota

Ad. 8.
Der mangler endnu at blive opsat skilte i passagerne mellem Algade og dagligvaretorvet. Ejerforholdene har ikke
været clearet fra starten, og leveringstiden har været længere end ventet. Moritz beklager. Han har ansvaret og vil
sørge for at følge op, så skiltene kommer op hurtigst muligt.
Der er sat tre skilte, der leder til toilettet på Svanetorvet.
Ét ved Havnepladsen, ét i enden af Algade mod Nytorv og
ét på dagligvaretorvet. Skiltenes størrelse og placering på

høj metalstang falder ikke i bymidtegruppens smag. Det
foreslås, at finde på andre løsninger, herunder placering på
eksisterende bøjlestativer eller på facader. Moritz følger op
og tager kontakt til Natur, Vej og Trafik.
Ved lejlighed bør Slagelse Kommune evaluere cykelparkeringsstativerne, der står tre steder i Algade.
9. Skiltning til det røde Pakhus v/Moritz Faloota

Ad. 9.
Moritz har fået en henvendelse fra en borger, der mener,
at der i bymidten bør være et skilt, der henviser til ”Det
Røde Pakhus”. Moritz har drøftet sagen med Natur, Vej og
Trafik, og der kan ikke opsættes et skilt med teksten ”Det
Røde Pakhus”, jf. reglerne om almindelig servicevejledning.
En mulighed kunne dog være, at skilte til et kulturhus, hvis
det Røde Pakhus er et kulturhus.
Det Røde Pakhus er ikke et kulturhus. Der vil ikke blive
skiltet til huset. I stedet arbejdes der i øjeblikket på at isolere det Røde Pakhus, og i forbindelse med byggearbejdet
vil der også blive opsat et nyt skilt på facaden, der tydeligt
signalerer husets navn og funktion. Huset isoleres udvendigt for at bevare husets look. Arbejdet forventes at starte
i oktober og slutte før jul.

10. Orientering fra KIT
v/Metha Molsted

Ad. 10.
Det går godt i KIT. Der er kommet én ny kunstner - Gerda
Østergaard som er en keramiker fra Sorø. Folk henvender
sig i stigende grad med ønske om at flytte til Skælskør.
KIT har sat plakater op om deres arbejde på Bornholm og
på akademier og skoler rundt omkring i kommunen. Der
begynder så småt at komme nye initiativer fra kunstnerne
selv. Seneste eksempel er den netop afholdte Keramikfestival som Nelly og Lene havde planlagt sammen med
Guldagergård og Skælskør Bykontor. Festivalen var en stor
succes. Der var rigtig mange mennesker, og det gik rigtig
godt. P4 kom også forbi og Skælskør fik et diplom som DM
i gæstfrihed. Arrangementet var også godt for salget i Algade.
KIT vokser, men er også udfordret. Trænger til økonomisk
opbakning.
Bænke, borde og grill – GODT! Havnen er blevet løftet op!!
Mange har ydet en stor indsats – særligt Henning.

11. Eventuelt

Ad. 11
Det går godt i Skælskør. Der er altid gode arrangementer
og ildsjæle til at holde byen kørende.
1 års gennemgang af Algade; vær opmærksom på fugerne
og samlinger.
Fliser i Vestergade – Peter følger op.
Ole Markussen har initieret ideen Historic Viking Car Rally,
som er et løb, der strækker sig fra Kalundborg til Slagelse.
Løbet har fået støtte af Regionens kulturpulje. Der er mulighed for at løbet kommer forbi Skælskør. Skælskør Bykontor tager kontakt til Ole og drøfter muligheder. Løbet
finder sted på Kristi Himmelfartsdag i 2016.

For Peters skyld holdes lige en kort præsentationsrunde.
Sanne og Skælskør Bykontor er blevet evalueret af Slagelse Kommune. Konklusionen er, at Skælskør Bykontor kan
fortsætte med Slagelse Kommunes opbakning.
Metha har spørgsmål med fra Steen. I bedet ved rundkørslen mellem Sorøvej/Næstvedvej vil der blive plantet indenfor den økonomiske ramme. Vedrørende bunddække i bed
ved skolen vil der blive plantet senest midt november, når
der er sæson. Flagstang og bænk til lagunen bliver ordnet i
løbet af efteråret.
Trafikbestilling til Movia. Solskinsbussen, rute 909, vil fra
næste periode køre i begrænsede tidsrum om morgenen og
om eftermiddagen.
Det bør undersøges, om der kan indføres et turistpas til
den kollektive trafik. Forespørgslen sendes videre til Natur,
Vej og Trafik.

