
MINDRETALSUDTALELSER 
 
 
KOMMUNEPLAN 
 
 
Jens Jørgensen: 
 
1. Formuleringerne side 18-19 i ”Hovedstrukturen” vedr. bymidten. 
 

Begrundelsen er, at der er tale om en alt for tæt bebyggelse af bymidten – i direkte mod-
strid mod andre formuleringer om grøn kommune, miljø og sundhed. De påtænkte bygge-
projekter nord for banen bør udtyndes voldsomt og erstattes med flere grønne aktivitets- 
og oase-områder. 
 

2. Formuleringerne side 22 i ”Hovedstrukturen” vedr. udbygning af sygehuset. 
 

Begrundelse: At udbygge selve sygehuset med et stort Psykiatrihospital og en Sikring i by-
midten er for det første alt for kortsigtet. 
 
For det andet vil et sådant byggeri af Psykiatrihospital og Sikring i byens grønne område 
medføre en voldsom reduktion i borgernes muligheder for attraktive nærområder til rekrea-
tion, sport, fritidsaktiviteter m.v. 
 
Jeg ønsker alternativt enten, at der bygges et nyt, stort samlet anlæg, der via en placering 
uden for byens centrum er fremtidssikret, eller at udbygning af Psykiatrihospitalet og Sik-
ringen foregår på den anden side af motorvejen. 
 
Selve inddragelsen af fodboldbaner, grusbanen BMX-baner og tennisbaner alene til den fo-
reløbige udbygning er i direkte modstrid mod kommunens erklærede politik som sundheds-
kommune. 
 

3. ”Redegørelsen”, side 9 vedr. børneområdet. 
 
 Begrundelse: Redegørelsen er alt for uambitiøs og lever ikke op til de løfter, der er givet i 

byrådssalen vedr. udbygning af vuggestuer/børnehaver. 
 
 Det er afgørende for Liberal Alliance, at udbygningen finder sted, så der bliver en sammen-

hæng mellem pasningsdistrikt og skoledistrikt fremover. 
 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  

 Forslag er indarbejdet i Kommuneplanen, redegørelsen side 9 nederst. 
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4. ”Redegørelsen”, side 13-14 vedr. ældreområdet. 
 
 Begrundelse: Det er ganske utilfredsstillende, at der overhovedet ikke er lagt en plan for 

udbygning af plejecentre med hovedvægt på borgernes muligheder for flere og mere varie-
rede aktiviteter. 
 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  

 Passus er indarbejdet i Kommuneplanen, redegørelsen i afsnittet om Ældre- og plejecentre, 
side 15 øverst. 

 
 
5. ”Redegørelse” side 14-16 vedr. fritid og kultur 
 
 Begrundelse: Siderne er en omgang skøn-maleri, der ikke er i overensstemmelse med vir-

keligheden. 
 
 Der er ikke med et eneste ord nævnt Slagelse som fodboldby. 
 Og der er overhovedet ikke fremlagt en eneste vision for imødekommelse af et massivt be-

hov for udbygning af svømmefaciliteterne. 
 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Forslag er indarbejdet i Kommuneplanen, redegørelsen i afsnittet om Handlinger, Fodbold 
og svømning, side 18 øverst. 
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Steen Olsen: 
 
Fsv. Hovedstrukturen  
 
Side 53 

 
A) Indstilling/ændringsforslag 
 
2. sidste afsnit udgår. 
 
Begrundelse: Økonomiske overvejelser er ikke dokumenteret og tilsvarende økonomiske vurde-
ringer generelt ikke i hovedstrukturen. 
 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Forslag imødekommes, da passus slettes i hovedstrukturen.  
 
B) Indstilling/ændringsforslag 
 
Sidste afsnit udgår 
 
NYT: I forbindelse med lokalplanlægningen muliggøres en kombinationssti på strækningen Skæl-
skør-Dalmose, der sikrer mulighed for såvel veterantogskørsel og gang/cykelsti ved anvendelse 
af alternative materialer – f.eks. slotsgrus. 
 
Begrundelse: Sikre og udvikle veteranbanekørsel som turistattraktion for Skælskør og Slagelse 
Kommune samt udbygge arealet til motion og oplevelse for cyklende. 
 
Fsv. Retningslinjer 
 
Side 17/18 af 230 
 
Slagelse Sportscenter m.m. 
 
Indstilling/ændringsforslag:  
 
A) Betegnelse Slagelse sportscenter udgår – ændres til Aflastningsbaner for Slagelse 

Kommunes fodboldklubber – primært som aflastning for SBI. 
B) 2. afsnit …. I en helhedsplan, ….. udgår. 
C) 9. afsnit …. udgår 
D) NYT: Der indarbejdes en placering af Slagelse Kommunes Sportscenter vest for Slagel-

se i tilknytning til motorvej, for at øge nærhedsprincippet og synergi til Skælskør, Kor-
sør, Vemmelev og Gerlev Legepark og Idrætshøjskole. 

 
Begrundelse: Jf. min tidligere indstilling og afgivende stemme i Byrådets behandling af pla-
cering af Slagelse Kommunes Sportscenter og ikke alene Slagelse Sportscenter. 
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Kommunale Veje og stier m.v. - side 31 
 
Indstilling/ændringsforslag: Afsnit 2 tilføjes….. eller omkring Eggerslevmagle By fra Sorø 
Landevej til Korsør Landevej. 
 
Begrundelse: Sikre ligeværdig behandling og vurdering af de 2 linjeføringer – set i lyset af 
de naturmæssige, miljømæssige og økonomiske perspektiver (cirka halv pris) samt aflast-
ning af fremtidig øget trafikbelastning fra erhvervsområdet på Stigsnæs gennem Eggerslev-
magle by. 
 
Stier – side 137 af 232 
 
Indstilling/ændring: 
A) ….. nedlagte jernbanetracé Dalmose-Skælskør i sidste afsnit udgår og erstattes af Dal-

mose-Skælskør-strækningen sikres mulighed for såvel veterantogskørsel og gang/  
cykelsti ved anvendelse af alternative materialer – f.eks. slotsgrus. 

 
B) Der vil med denne kommuneplan blive udpeget – ordet udpeget udgår og erstattes af: 

udarbejdes i samarbejde med Slagelse Kommunes interesseorganisationer inden for 
bl.a. fritid og lokalråd. 

 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Den anførte ændring (B) indarbejdes i retningslinjerne, side 143.
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Michael Gram 
 
Formuleringerne side 18-19. 
 
Kan ikke gå ind for etageboligerne. 
 
ANBEFALING / REDAKTIONEL REDIGERING  
Den anførte ændring indarbejdes i rammerne for så vidt angår Slots Bjergby. 
 
 


