TIRSDAG 25

Roskilde kan lære meget af Skælskør
SKÆLSKØR Kommunalfolk fra Roskilde var på byvandring i Skælskør med Torsten Jørgensen som guide
Tekst og foto: Steen Andresen
BYVANDRING I alt 26 perso
ner fra Roskilde Kommune
og Viby Sjællands butilcsliv
fik en særdeles travl tirsdag
den i8. april, hvor de som
led i udvildingsprocessen
om bymidte og detailhandel
i Viby Sjælland var på studi
etur ni to inspirerende byer,

nemlig Skælskør og Ringe,
fortæller Cowi-repræsen
tantog formand for Skælskør
Bykontors bestyrelse, Torsten
Jørgensen.
De besøgende er Roskil
des borgmester, tekniske di
rektør, planchef mv, samt en
lang række aktører fra Viby
(cityforening, kulturaktører,
detailhandlere etc.).

Cowi-repræsentant Torsten Jørgensen fortæller om Skælskør Bykontor. Tv. i den
rede overfrakke, borgmester Joy Mogensen.

De skal opleve Skælskør
bymidte og alt det, vi kan her.
Der er meget at lære
Det er første gang jeg er her.
fortæller borgmester i Roskil
de,JoyMogensen (A), til Skæl
skør Avis. Det er en utrolig
indbydende by, forstået på den
måde, at jeg har mødt mange
al de utrolige ildsjæle, der er
her, og på den måde virker
jeres by meget mere menne
skelig og imødekommende.
Man føler sig velkommen.
og jeg synes det er impone
rende det sammenhold, I har
hernede. De deltagende kom
munefolk er også imponeret
over de frivilliges indsats, og
jeg tror på, at det er den måde,
man skaber bæredygtighed på.
Kan Roskilde lære noget al
Skælskør? Ja, helt klart. For
eksempel det tætte sammen
hold. I Roskilde er det lidt
svært, men vi har omkring

—
—

byen Viby og Jyllinge, som
også er med her i dag, og der
tror jeg faktislç at de kan lære
noget. Jeg hører dem sige: Det
kan vi også, hvis vi bare ville!

Skælskør gjorde indtryk
I bussen på vej til Ringe in
terviewede Torsten Jørgensen
deltagerne. Samarbejdsånden
hàvde gjort et stort indtryk på
dem alle, og netop samarbej
det på tværs al erhverv, kultur
og butikker. Man spurgte ke
ramiker Cedlie Dige i Strandgade om ikke konkurrencen
var hård. Nej, vi arbejder jo
sammen alle sammen.
Og netop KIT-konstruktio
nen var bemærkelsesværdig,
udtalte de fleste i bussen. At
kunstnerne var trygge under
den fælles paraply og med
sikkerhed for rimelig husleje.
Og fra kommunal side fortalte Lone Irene Wenzell om
Slagelse kommunes tætte re
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Alle de besøgende fra Roskilde-området på vej over Algade fra Skælskør
Vinhandel til Byka4ltoret.

lationer til hele Skælskørom
rådet og dets frivillige. Alt gror
nedefra men kun hvis det
vandes ovenfra, var devisen
herfra. Det overraskede i den
grad Roskilde-folket.
Herefter gik turen videre
til Ringe. Skælskør (6oo ind
byggere) og Ringe (5700 ind
byggere) er meget forskellige.
-

Hvor Skælskør er den histori
ske købstad med kunst, kultur
og vand, er Ringe i højere grad
hverdagsbyen, også præget al
ildsjæle, men med en helt anden (succes-) historie og andre
projekter. Tilsammen rummer
de to byer mange spændende
og relevante projekter, fortæl
ler Torsten afslutningsvis.

Opholdsstedet Golf-strømmen åbnet i Rude
RUDE. Borgmester Stén Knuth klippede den røde snor, da Golfstrømmens nye lokaler blev åbnet
GOLFSTRøMMEN Rude har
fået en fly virksomhed. Det
er Opholdsstedet Go]fstrøm
men, der er en del al Magle
by Skolecenter, som er flyttet i
nyrenoverede lokaler. De otte
unge, der bor på Golfstrøm
men, får nu bedre faciliteter
og god udenomsplads, hvor de
får gode rammer og trivsel i
deres hverdag. Samtidig bliver
der plads til en beboer mere,
så det socialpædagogiske op
holdssted nu godkendes Ill ni
pladser.
Magleby Skolecenter køb
te bygningen, der oprindeligt
er opført som plejecenter og
senest er anvendt som børne
have, al Slagelse Kommune i
oktober 2016.
Borgmester Stén Knuth

klippede den røde snor.
I fik ejendommen alt for
billigt, jokee han i sin korte
tale. Skoleleder Ingolf Inge
mann Damm var dog ikke helt
enig i dette. Idet halve år, der
er gået siden overtagelsen.
har lærere og elever på STU
Håndværk på Magleby Sko
lecenter nemlig været travlt
beskæftigede med at renovere
bygningen.
STIJ Håndværk har således
haft et fint læringsprojekt.
Vægge er blevet revet ned
og nye er blevet bygget, og
der er blevet malet overalt.
Eleverne på murerlinjen har
deltaget i opgaverne med at
lave badeværelse og dem på
tømrerlinjen har været med
til at lægge nyt gulv.
-

Ved åbningen kunne de
stolte elever overrække nøg
len til de 1.mge, der nu bor på
opholdsstedet.
Mange al beboerne i Rude
—

var mødt op. lii den festlige
dag, hvor de fik lejlighed til
at hilse på deres nye naboer
og få en rundvisning.
De unge på Golf strømmen inviterer til åbning.
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FORARSMARKED PÅ HALSSKOVVEJ
Lørdag den 29. april kl. 10.00 14.00
-
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PROGRAM:
Kl. 930-ltOO

Borgmester Stbn knuih. skoleleder Ingolf lngemaimDamm sammen med beboere
i Rude og medarbejdere på Magleby Skolecenter foran oplioldsstedet.

Arr. sponsoreret at

Morgenbrød & kaffe
‘(Rundstykkerne er sponseret af Lizette’s
Frokost Cate og kaffen af Rema 1000)
Mission Afrika Genbrug serverer
morgenkaffen og rundstykkerne.

Kl. 10.00 & 11.00

Kurt Jacobsen viser lysbilleder
og fortæller om det gamle Korsør

