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Udvikling i Dalmoses bycentrum 
Projektformål: 

Projektet har til formål at skabe endnu større sammenhæng mellem Fodsporet og resten af byen og 
samtidigt skabe aktivitetsområder og rekreative områder, som kan benyttes af unge som gamle i 
såvel Dalmose som af besøgende fra nær og fjern der bruger Fodsporet. 

 

Hvordan og hvor? 

Området mellem Fodsporet og Stationsvej åbnes op, så fodsporets brugere kan ”se” Dalmose by. 
Store gamle træer bevares, mens buskads højt som lavt ryddes og/eller stilles i grupper, så der 
bliver et park-agtigt præg fra stationen mod nordvest overfor Atkærcentret og Skolen. Her bliver der 
muligheder for borde/bænke, stier og en mini terræn cykel bane. 

Den tomme grund på den anden side af stationsvej udfor fodgængerfeltet tænkes udnyttet til lege- 
og aktivitetsplads for de mindre børn. 

Som angivet på skitsen over området går vores tanker også på at udnytte stationsområdet på en ny 
måde, som er bedre tilpasset nutidens behov for antal busholdepladser, og samtidigt skabe plads til 
aktivitetsbaner for unge (Skaterbane/Parkourbane), som ligger lige op til Fodsporet, så banen også 
kan bruges som aktivt pitstop på Fodsporet. 

 

Hvad nu? 

Her i efteråret samler DalmoseGruppen flere input fra borgerne. Vi hænger skitsen op flere steder 
og opfordrer alle til at byde ind med ideer og kommentarer. Samtidigt indleder vi dialog med de 
parter som ejer områderne, herunder Slagelse Kommune, Naturstyrelsen og BaneDanmark, for at få 
tilladelse til anden arealanvendelse. 

Herefter laver vi den endelige projektbeskrivelse og begynder at søge fondsmidler og støtte til 
projektet. 

 

Dine idéer kan blive til virkelighed: 

Har du idéer og tanker omkring udviklingen af området her, eller har du måske en speciel viden 
omkring skaterbaner eller lign, så skal du ikke holde dig tilbage. Vi vil meget modtage gode idéer og 
brænder du for nogle af de tanker der ligger bag dette, er du også velkommen til at deltage 
forarbejdet. 

Henvend dig blot til DalmoseGruppen. 

 

Jens Brandbyge Jørgensen (Formand for DalmoseGruppen) jens.brandbyge.j@gmail.com 

 

 


