REFERAT FRA BYMIDTEGRUPPEMØDE I SKÆLSKØR
Hotel Postgaarden
fredag den 10. juni 2016 kl. 8.00 – 9.30
Deltagere: Ole Drost, Metha Molsted, Pernille Kirkeskov-Hansen, Mette Lund Jørgensen, Steen
Andresen, Pia Kimer Jacobsen (suppleant) og Moritz Faloota

Afbud: Mette Thomsen, Susanne Johannessen, Adalbert Oschischnig, Henrik Brodersen, Christian Schou Rasmussen og Peter Johansen
Referat: Moritz Faloota
1. Godkendelse af referat fra
sidste møde

Ad. 1.
Referatet fra 26. februar 2016 blev godkendt med en mindre bemærkning om, at Henning ikke længere arbejder på
havnen.

2. Nyt fra Slagelse Komme
v/Moritz Faloota

Ad. 2.
Ingen ændringer i organisationen. Planstrategien har været
behandlet i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, hvor den
blev anbefalet vedtaget uden ændringer. Planstrategien
skal behandles på ØK og slutteligt på Byrådet den 27. juni
2016.

3. Nyt fra Entreprenørservice
v/Moritz Faloota

Ad. 3.
Sommerblomster er ved at være på plads i byen. Ros fra
Steen Andresen - både i forhold til blomster og inddragelse
af Skælskør Lokalråd vedrørende område ved havnen.
Der er tæt dialog med Bygherrerådgivningen vedrørende
entreprenørens mangler og genopretning i Algade. Sidste
tidsplan siger færdig med udgangen af uge 24.
Der har været opstart af en ny entreprenør på græsslåning, som er kommet godt fra start.
Der er lanceret en ny app, "find toilet", hvori man nemt
kan finde kommunens offentlige toiletter og se status på
åbningstider og handicapvenlighed.
Nye skilte er sat på toiletter med åbningstider og en "vej"
ind.
Planlægning af dette års julebelysning begynder snart. Flere medlemmer af bymidtegruppen ønsker, at der som udgangspunkt arbejdes videre med julebelysning i træerne,
da det passer til Skælskørs identitet. Skælskør Erhvervsforening vil gå i dialog med Entreprenørservice for at drøfte
muligheder.
Gadekær ved Guldagergaard og Lovsøen ved Kobækvej i
Skælskør kunne godt trænge til en rensning. Moritz sørger
for at orientere Peter Johansen.
Ved Kongeåsen, ved siden af Menu, er der tidligere blevet
givet lovning på nye træer. Nu er der blot en græsplæne.
Moritz sørger for at orientere Peter Johansen.
Nyt udbud på asfaltkontrakter er undervejs.

4. Kommuneplan 17
v/Moritz Faloota

Ad. 4.
Der skal i forlængelse af planstrategien udarbejdes en
kommuneplan for de kommende 12 år. Kommuneplanen
består af tre dele; hovedstruktur, retningslinjer og rammer. Hovedstrukturen giver et overordnet overblik over,
hvad kommunen vil med den fysiske planlægning, mens
retningslinjerne behandler forskellige temaer, der hører ind
under den fysiske planlægning. Retningslinjerne skal behandles politisk i september, oktober og november og hele
kommuneplanen forventes at komme i offentlig høring i
februar og marts med endelig vedtagelse i juni 2017.
I forbindelse med revision af kommuneplanen skal masterplanerne for Slagelse, Korsør og Skælskør også opdateres.

5. Byforskønnelse af Algade
v/Moritz Faloota

Ad. 5.
Mangel- og udbedringsarbejder pågår stadig i Algade. Arbejdet nåede ikke at blive færdig til Drengerøvsaftenen,
grundet maskinelt nedbrud. Arbejdet forventes færdiggjort
ved udgangen af uge 24. Det er vigtigt, at alt er færdigt
senest den 25. juni 2016.

6. Parkering ved Netto
v/Pernille Kirkeskov-Hansen

Ad. 6.
Der er stadig parkeringsproblemer mellem Netto og Super
Brugsen i Skælskør. Bilerne holder uhensigtsmæssigt,
dumt og ulovligt. Emnet er blevet drøftet på tidligere bymidtegruppemøder. Der er nødt til at blive gjort noget. Er
det muligt med en gul stribe langs fortovskanten? Andre
løsninger? Kunne det være en ide at få den lokale betjent
forbi næste møde for at brainstorme muligheder? Moritz
vender sagen med Christian og vender tilbage.
Vedrørende parkering i Algade orienteres Skælskør Erhvervsforenings medlemmer ved først givne lejlighed, at
det ikke er i orden at holde parkeret på fortovet i gaden.

7. Møllebakken 15
v/Moritz Faloota

Ad. 7.
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har behandlet sag vedrørende bebyggelsesplan for Møllebakken 15, området beliggende mellem Julemærkehjemmet og Skælskør Folkehøjskole. Bebyggelsesplanen udnytter arealet til tæt/lav boligbebyggelse med boliger i ét, to og tre plan. Udvalget ønsker en anden disponering af arealet med udgangspunkt i
parcelhuse. Administrationen er blevet bedt om at komme
med et udkast til en ny bebyggelsesplan.

8. Skælskør som inspiration
for andre v/Moritz Faloota

Ad. 8.
Skælskør har været centrum for flere besøg henover foråret. I april var der besøg fra Lejr Kommune med COWI
som facilitatorer, der i forbindelse med udarbejdelse af
helhedsplan for Hvalsø, ønskede at høre om gode erfaringer fra bymidten i Skælskør. I maj var der så besøg af en
større delegation fra fire kommuner igen med COWI som
facilitatorer. COWI har efterfølgende skrevet et blogindlæg
om besøgene og om Skælskørs mange kvaliteter. Det er
positivt med god omtale af byen.

9. Orientering fra KIT
v/Metha Molsted

Ad. 9.
Der er keramikfestival i byen den 13. juli 2016. Der vil være omkring 50-60 udstillere, 13 udstillinger og workshop på
havnen, hvor det vil være muligt at lave nye, kunstneriske
brosten, der kan lægges i udvalgte gader som en gave til

byen fra folket. KIT er i dialog med Entreprenørservice. Der
er kommet ét nyt medlem til KIT, en billedkunstner, mens
en anden har forladt KIT. Medlemstallet på 16 er således
status quo. Der er stadig stor interesse.
10. Drengerøvsaften 2016
v/Pia Kimer Jacobsen

Ad. 10.
Drengerøvsaftenen var en kæmpe succes. Der var helt
proppet i gaden, og der var omkring 14.000 mennesker.
Næste års arrangement skal eventuelt håndteres på en
anden måde, så det stadig er en fornøjelse for alle. Det er
positivt, at det er blevet så populært, men det er stadig
vigtigt at håndtere sikkerhed og tilgængelighed på en hensigtsmæssig måde.

11. Eventuelt

Ad. 11.
Skælskør Folkehøjskole skal behandles politisk i forhold til
det videre forløb omkring sikring af ejendommen.

