Statusopdatering fra DalmoseGruppen maj 2021
Er der stadig liv i Dalmose? I den grad , men ingen tvivl om at Covid19 har gjort det svært for
os at mødes det sidste års tid, og Covid19 har for en stund ændret hverdagen for mange!
Forretningsudvalget i DalmoseGruppen vil med denne orientering prøve at give en opdatering
på hvad der pt er gang i af projekter i vores lokalområde.

Først og fremmest lidt praktisk info:
Generalforsamling: Vi kan pt ikke gennemføre en generalforsamling med fysisk fremmøde pga de
restriktioner der ligger i nuværende forsamlingsforbud. Vi har overvejet online-version, men er
usikre på fremmøde til denne løsning og har derfor valgt at skubbe generalforsamling til torsdag
den. 2. september kl 19. Mere om dette tilgår.
Onlinemøde i Dalmosegruppen i maj: Vi forsøger os med online møde i Dalmosegruppen tirsdag
den 11. maj kl 19 på Microsoft Teams. Mødeindkaldelse og link ligger på hjemmesiden og
Facebook. Alle interesserede er velkomne til at deltage. Vi håber at nogle af de mange nye familier
der er flyttet til Dalmose de senere år har lyst til at være nysgerrige på at deltage 

Status på projekter i Dalmose:
Ungdommens Idrætsmødested:
En gruppe bestående af primært unge fra 12-18 år er godt i gang med et projekt som er døbt
”Ungdommens Idrætsmødested i Dalmose”. Projektet har til formål at skabe et udendørs
mødested for unge i Dalmose. I flere år har Dalmosegruppen været i dialog med Slagelse
kommunes idrætskonsulent Signe Vig Jensen omkring muligheder for at skabe aktivitetsområder
for unge i Dalmose. I efteråret blev Slagelse kommune blevet kontaktet at Danmarks
Idrætsforbund, KFUM-idrætsforbund og tegnestuen Transparent design med interesse for at skabe
sådan et projekt her. Da vi har haft dialogen inden om noget lign, er vi nu gået ind i dette
samarbejde. Siden årsskiftet har der været en del mødeaktivitet mellem de unge og DIF, KFUM og
Transparent design hvor sparring og ideer udveksles. De unge har samlet ideer ind via elevrådet på
skolen og har i starten af maj inspirationsmøde med Transparent design. Voksne omkring de unge
bakker op og hjælper til med at søge midler. Der er allerede søgt midler både ved kommunen,
men også ved forskellige pujler/fonde. De unge prøvede noget helt nyt i denne forbindelse, nemlig
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at lave en online pitch foran det politiske udvalg, hvor de skulle fortælle hvorfor politikkerne netop
skulle sætte penge af til dette projekt i budgettet. Det klarede de super godt og vi forventer besøg
af det politiske udvalg i nær fremtid. Vi håber at mødestedet kan etableres i nærhed til skole,
ungehus og hallen.
Dalmose Skolehave (nyttehave):
Skolebestyrelsen har sammen med lærerne et ønske om at etablere en skolehave, som kan
inddrages i undervisningen i både madkundskab, men også i naturfaglige fag. DalmoseGruppen
har været i dialog med kommunen over længere tid og fundet frem til en løsning, hvor området
mellem skolen og Atkærcentret udnyttes. Dalmosegruppen og Skolen får råderet over det
indhegnede haveareal ved fodgængerfeltet, mens kommunen vil gennemføre en oprydning
omkring arealet hvor dagplejens legestue lå. Her asfalteres og træer og buske beskæres, så der
dannes et multifunktionelt område, som dels kan bruges som parkeringsplads for skolen og
Atkærcentrets brugere, men også til andre event/aktiviteter, hvor skolen eller Atkærcentret har
brug for ekstra plads med fast underlag. Forslaget blev godkendt af Erhvervs- og Teknikudvalget
den 6. april. Læs mere her: https://dagsordener.slagelse.dk/vis?id=fe087473-5aba-43ee-bb8da33e4e1cb4e9
Skolebestyrelsen og Dalmosegruppen vil indkalde til en arbejdsgruppe omkring projekt nyttehave.
Fribus 2.0
Der har været høringsrunde på kommunens oplæg til Fribus 2.0. DalmoseGruppen har i den
forbindelse lagt vægt på en forbindelse til Skælskør i høringssvaret. Løsningen er blevet et
kompromis med 2 busruter, som begge kommer omkring Dalmose. Det blev vedtaget i Erhvervsog Teknikudvalget den 6. april. En udfordring med dette kompromis er bla at der ingen aftenture
er. Dvs stadig svært for unge at komme rundt om aftenen efter kl 18. Kommunen har oprettet ebn
følgegruppe til konceptet. Michelle De Cordier fra Dalmose er repræsenteret i gruppen.
Læs mere her: https://dagsordener.slagelse.dk/vis?id=fe087473-5aba-43ee-bb8d-a33e4e1cb4e9
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Nye boliger ved Blomstervænge:
Efter en vedholdende indsats af den lille ”byggegruppe”, som har arbejdet for at skabe nye boliger
i Dalmose er det nu lykkedes. Slagelse Boligselskab viste interesse og det samme gjorde
kommunen. Derfor vedtog Økonomiudvalget den 22. februar at godkende Slagelse Boligselskabs
ansøgning om at bygge 10 seniorboliger på Blomstervænge.
Læs evt mere her: https://dagsordener.slagelse.dk/vis?id=6d4e7c7a-083a-4ed2-a35a138076de5129

Fornyelse af den grønne kile mellem Ørnevej og Falkevej samt Lærkevej og Vibevej:
Status er her, at kommunen har fældet de mange store birketræer der var til gene mellem Ørnevej
og Falkevej. Desværre kom de ikke så lang med at tynde ud i området mellem Lærkevej, Vibevej og
Fodsporet som ønsket, begrundet i udskiftning af skovbrugsansvarlig i kommunen. Vi tager fat i
den nye mand på posten og håber kommunen kan få lavet en udtynding efter ynglesæsonen.
Mellem Ørnevej og Falkevej mangler lidt jordarbejde fra kommunens side af førend vi kan lave nye
bede. Vedr ny legeplads mellem Ørnevej og Falkevej, som skal ligge der hvor der før har ligget
legeplads, er der etableret en lille arbejdsgruppe bestående af primært forældre med børn i
målgruppen. Er der flere der har lyst at være med så skriv til dalmosegruppen@gmail.com
Vi håber vi kan skaffe midler til en ny legeplads, som mangler i Dalmose.

Ovenstående projekter viser at der stadig arbejdes i små arbejdsgrupper rundt om i området og
sammen skaber det en udvikling af Dalmose.
Giver ovenstående anledning til spørgsmål eller har du også noget at berette, som skal deles med
andre, så mød op på online møde tirsdag den 11. maj kl 19.

Venlig hilsen
Forretningsudvalget
v. Mia Ibsen, Johny Bruun, Michelle og Pascal De Cordier og Jens Brandbyge Jørgensen
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