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Billedet på forsiden er ﬁsker Lars Birger Nielsen på arbejde
i sit røgeri, hvorfra han leverer dejlige, særlige og
spændende ﬁskefristelser.

..

BYTINGSBLADET
Udgives af BISSERUP BYTING og udkommer med 4 numre
om året. Det uddeles gratis til alle husstande i Bisserup.
Frivillige bidrag modtages med tak. Indbetalingskort fås hos
kassereren (Lykke) eller man kan indsætte direkte på
kontonr.: 6150 4378359

Forsidefoto: Lykke Jensen
Billedet på bagsiden er tegnet af Mads Stage
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Næste nummer påregnes at udkomme i midten af december.
Stof til bladet bedes indleveret senest 1 december
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Ernst Jensen .......................... 55 45 92 49
Niels Bak Pedersen ............... 55 45 94 26
Agnete Stage ......................... 55 45 91 51
Lykke Jensen ......................... 55 45 96 38

TELEFONKÆDE
BYTINGETS ARBEJDSUDVALG
Erling Andersen: Kærvej 10,..............................................55451060
Toni Andersen: Strædet 14,................................................55451024
Vagn Andersen: Dyvekær 16,............................................55458006
Ruth Dræberg: Byvej 29,...................................................5545 9221
Lykke Jensen, Fjordbakken 11,...........................................55459638
Johanne Markus: Dyvekær 30,...........................................74576915
Lisbeth Fennestad: Askøvej 3,............................................58145454
Poul Erik Bæk: Skolebakken 16,.........................................55451525
Iben Ferdinandy, Bisserup Byvej 43,...................................55451585
Christina Duch, Skoleengen 10,.........................................55458848
Anne Kopp Pedersen, Havnevej 58,..................58524948/26300200
Jørgen Fallesen, Vrængegaardsvej 20,................................39202918

Suppleanter:
Freddy Thomasen, Strædet 12,............................55451919
Jens Andersen, Strædet 14,.................................55451024
Birgitte Hiul, Lodsstien 11,.................................55459640
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BYTINGSKALENDER
Lørdag d. 8. september
Fiskens dag på havnen
Søndag d. 16. september kl. 14-16
Fernisering. Maj Trolle og Peter
Munck-Petersen.
Tirsdag d. 18. september kl. 20.30
Fodboldklub
Onsdag d. 19. september kl. 20.30
Fodboldklub
Mandag d. 24. september kl. 19.30
Filmklub

Torsdag d. 25. oktober kl. 19.30
Vi synger med vise-værterne
Tema ”Toner fra ﬁlmen”
Søndag d.28. oktober kl. 14.00-16.00
Fernisering. Fotoudstilling Portrætter. Fotograf Jørgen Fallesen
Onsdag d. 31. oktober kl. 19.30
Filmklub
Fredag d. 2. november kl. 18.30
Fællesspisning

Tirsdag d. 2. oktober kl. 20.30
Fodboldklub

Søndag d. 4. november kl. 15.00
Wienertrioen spiller i Holsteinborg
kirke.
Entre 20 kr.

Onsdag d. 3. oktober kl. 20.30
Fodboldklub

Tirsdag d. 6. november kl. 20.30
Fodboldklub

Fredag d. 5. oktober kl. 18.30
Fællesspisning

Onsdag d. 7. november kl. 20.30
Fodboldklub

Mandag d. 8. oktober kl. 19.30
Teatergruppen spiller ”Fandens kællinger”

Fredag d. 9. nov. kl. 19.00
Bytingets årsmøde med bankospil

Onsdag d. 10. oktober kl. 19.30
Teatergruppen spiller ”Fandens
kællinger”
Tirsdag d. 23. oktober kl. 19.00-21.00
Borgmester Lis Tribler fortæller om
den nye storkommune, efter oplægget
debat
Onsdag d. 24. oktober kl. 20.30
Fodboldklub

Tirsdag d. 20. nov. kl. 19.30
Filmklub
Søndag d. 25. nov. kl. 13.00-16.00
Julecafé
Tirsdag d. 27. november kl. 20.30
Fodboldklub
Onsdag d. 28. november kl. 20.30
Fodboldklub
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Torsdag d. 29. nov. kl. 19.30
Vi synger med vise-værterne
Tema ”Sig det med blomster”
Fredag d. 30. november kl. 18.30
Fællesspisning
Tirsdag d. 4. december kl. 20.30
Fodboldklub

Bisserup i forhold til Slagelse kommune, såsom diget, natbelysning, traﬁkken på Havnevej og bofællesskab nord
for Strædet. Der er formodentlig andre
problematikker som også vil kunne
debatteres sådan en aften, så kom og
vær med til at styrke nærdemokratiet.
Bytinget

Tirsdag d. 11. december kl. 20.30
Fodboldklub

FISKENS DAG I BISSERUP

Onsdag d. 12. december kl. 20.30
Fodboldklub

Lørdag d. 8. september holdes der
ﬁskefest i hele landet.

OBS viseaften i oktober er d. 25. og i
november d. 29. og decemberfællesspisning er ﬂyttet til 30. nov.

Det er Fiskens Dag – en festlig oplevelsesdag for hele familien hvor du
kan se, smage, mærke og lære lidt
mere om ﬁsk, ﬁskeri, opdræt af ﬁsk og
tilberedning af ﬁsk.
Fiskebranchen i Danmark inviterer indenfor og udenfor over hele landet
og der er 5 store havnebegivenheder
i Hanstholm, Århus, Vejle, København
og så selvfølgelig i Bisserup. Ministeren når kun frem til de 4 første, men
spændende aktiviteter bliver der nok
af i Bisserup.

Evt. andre arrangementer som ikke er
planlagt endnu: hold øje med plakater
i Brugsen og rundt i byen og
www.bisserup.dk

BORGERMØDE I FORSAMLINGS-HUSET
I februar måned havde Torsdagsklubben besøg af borgmester Lis Tribler i
forsamlingshuset. Da deres arrangementer er om eftermiddagen, var der
mange der ikke kunne komme. Bytinget har derfor inviteret Lis Tribler
til at komme tirsdag d. 23. oktober for
at fortælle om Slagelse kommunes
arbejde og udvikling efter kommunesammenlægningen. Efter oplæg fra
Lis Tribler håber vi at få en god debat.
Der er jo forskellige initiativer i gang i

Jette Harder
fysiomassør siden 1993

55 45 14 27

Rolf Metoden
Afbalancering af
kroppens holdning
Effektiv symptombehandling

Skælskør Landevej 21, Nyrup, 4262 Sandved
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Der er aktiviteter på Bisserup Havn
d. 8 september fra kl. 9-14. Nærmere
program kan ses på opslag i byen ,
men dagen vil blandt andet byde på:
krabbeﬁskeri for børn
klap en rødspætte
fang en ål
pil en reje
lær at lave ﬁskesuppe
ﬁskefrikadeller
krabbevæddeløb
fortællinger om ﬁsk og ﬁskeri
smagsprøver, konkurrencer,
musik og ﬁskehygge
Følgende lokale vil forsøge med vejrgudernes hjælp at gøre ﬁskens dag til
en god oplevelsesdag for alle ﬁskeinteresserede.
Bisserup Fiskeriforening, Bytinget,
Sejlklubben, Bisserup Fiskebar og
Bisserup Fisk.

VISER I FORSAMLINGSHUSET 2007

ERIK KRISTENSEN
Tømmermester
Falkevej 1, 4250 Fuglebjerg
Telf. 55 45 43 61

Som det nok vil være bekendt har
DR sammen med Kulturministeriet
og Undervisningsministeriet fået den
gode ide at gøre 2008 til ”Sangens år”.
I Bisserup behøver vi ikke at vente på
2008.
Vise-værterne vil i den kommende efterårs- og vintersæson atter spille op til
visesang.
Aftenerne følger det velkendte mønster. Efter et par af årstidens sange synger vi sange inden for et fastlagt tema.
Førsteaftenertemaet”Tonerfraﬁlmen”.

Her vil der blive gode muligheder for
at genopfriske melodier og sange,
der har ”hængt i ørerne” lige siden
vi var i biografen og så ﬁlmene første
gang, f.eks. As Time goes by fra Bogart-ﬁlmen Casablanca eller Det var på
Rundetårn fra Dirch Passer-ﬁlmen af
samme navn. I november følger vi op
med temaet ”Sig det med blomster”.
Viseaftnerne vil som hidtil blive annonceret i Brugsen ca. 8 dage før
viseaftenen. Bytinget er arrangør.
Ligesom i sidste sæson vil der blive opkrævet en mindre éntreafgift, og der vil være mulighed for at
købe drikkevarer. Alle er velkomne.
OBS Første viseaften bliver torsdag
d. 25. oktober kl. 19.30 med ”Toner fra
ﬁlmen”.
Viseaftenen i november blive afholdt
torsdag d. 29. november kl. 19.30.
Vise-værterne (Peer)
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TEATER – TEATER
-så er det lige op over –

Den 8. og. 10. oktober begge
dage kl. 19.30 spiller BISSERUP
TEATERTRUP
i
Forsamlingshuset

”FANDENS KÆLLINGER”
Stykkets tema er evigaktuelt - lader
det til. Det handler om kvinder, der
er udsat for uretfærdig og diskriminerende behandling af det mandsdominerende samfund i 15-1600-tallet,
hvor kærlighed og medfølelse, søgen
efter mening med livet og selvstændighed så let blev ”misforstået” af de
herskende, eller osse var de bange?
Bortvisning fra det etablerede samfund
med tab af alle borgerlige rettigheder
var en nem løsning, som for de dømte betød hjemløshed og en konstant
strejfen om på landevejene henvist til
betleri og prostitution i stadig angst og
på ﬂugt fra kagen, gabestokken eller
fængslet.
Det er disse vilkår de 4 ”kællinger” i
vor forestilling må slås med, og det
gør de med list, humor og megen
fantasi.
Så kom bare og se - der er på trods af
det alvorlige og pinligt aktuelle emne
meget at le af og naturligvis osse at
tænke over.
BISSERUP TEATERTRUP

WIENERTRIOEN I HOLSTEINBORG KIRKE
Søndag d. 4 nov. kl. 15 kan vi glæde
os til at høre Wienertrioen spille i
Holsteinborg Kirke. Det er ”Brand af
1848”s Fond der har tilbudt bytinget
denne koncert, som de sponserer.
Den populære trio består af Nils Peter
Gudbergsen på violin Martin Højer
cello, og Peter Haugaard på klaver/orgel.
Programmet vil bl.a. indeholde: Ch.
Gounod: Judex. J.S Bach: Arioso.
J. Massenet: Meditation. J. Raff: cavatina. Schubert: Stendchen, og meget
mere. Glæd jer til en dejlig koncert
i Holsteinborgs smukke kirke. En
symbolsk entre på 20 kr vil gå til
bytingets arbejde.
Iben

Skov- og Landskabsentreprenør

Topkapning
Træfældning
Beskæring
Plantning
Flishugning
Stødfræsning
Bjælkehytter
Plankeskæring
Have- og ﬂisearbejde

Per Ahrensberg
Østengen 35, Bisserup
Telefon:
Dag: 51 20 27 82
Aften: 55 45 12 18
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BISSERUP FILMKLUB
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Bisserup TV Fodboldklub.

Til september går Bisserup Filmklub
ind i sin 4.sæson, og efterårets 3 ﬁlm
er planlagt og bestilt. Man skal være
medlem for at se ﬁlmene, men det er
let: Bare mød op til 1. forvisning d.
24. september og betal 100 kr. Dette
kontingent er betaling for hele sæsonen, som indeholder 6 ﬁlm.
Vi er desværre under en ﬁlmlov, som
gør, at vi ikke må offentliggøre hvilke
ﬁlm der vises. Kun de allerede registrerede medlemmer modtager en
folder med en omtale af efterårssæsonens ﬁlm. Vi kan dog udmærket
forstå, hvis man som evt. interesseret
har lyst til at vide, hvad der bydes på.
Derfor er vi som bestyrelse villige til at
besvare en telefonopringning. Vi forsøger at vise meget forskellige slags
ﬁlm og tilstræber også at ﬁnde ﬁlm fra
forskellige nationaliteter. Et lille indtryk af dette kan ﬂg. ﬁlm fra forrige
sæson forhåbentlig give:
”Heaven” - polsk, ”Omfavn mig måne”
dansk, ”Billy Elliot” - engelsk. Alle 3
ﬁlm blev godt modtaget af de fremmødte.
Selvom man jo også kan se ﬁlm hjemme i dagligstuen - og måske endda få
lov at blunde indimellem - er vi en del
der synes, det er hyggeligt at mødes
om en god ﬁlm på en større skærm.
Drikke et glas rødvin eller en øl og få
en lille sludder om ﬁlmen bagefter.
Derfor velkommen til en ny sæson.
Efterårets ﬁlmaftener: d. 24. september, d. 31. oktober og d. 20. november.
Jytte

En ny aktivitet i Forsamlingshuset denne sæson bliver Champions League
fodbold på storskærm. Alle TV-kampe
(25 i alt) fra gruppespil til ﬁnale vises.
Kampene foregår tirsdage og onsdage, hver anden uge, med pause omkring jul og nytår. Første kamp vises
tirsdag den 18.09 kl. 20.30. TV fodboldklubben er blevet etableret i august,
og har d 19.08, 28 tilmeldinger, hvoraf 3 er unge under 18.
Kontingent for sæsonen er kr. 175,-.
(unge under 18 - kr. 75.-)
Gode fodboldkampe på storskærm
er ikke blot for fodboldentusiaster,
hyggeligt samvær kan også nydes af
andre, så har du lyst til at være med,
så meld dig ind i klubben. Du kan se
mere på www.bisserup.dk
Birger Jacobi
Bisserup Havnevej 5
Tlf.: 55 45 89 89.
e-mail: ﬁrmabj@post11.tele.dk
Fodbold klubben retter en tak til
Gerts Radio, der har været sponsor på
installationen af Parabol udstyr.
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HAVNEFESTEN I BISSERUP
Så oprandt dagen igen, Bisserup sejlklub havde gjort et stort arbejde sammen med Bytinget med at bringe telte
på højkant stille borde stole og grill
op. Så skinnede solen, Vise-værterne
slog tonen an, stærke overarme blev
bøjet for at lade skum smøre stemmelæberne, først lidt sagtmodigt, men
da skummet blev udskiftet med øl, så
kom sangglæden frem. Op og stå i kø,
nu skulle Lars Birgers ﬁskelækkerier
prøvesmages. Det var sild i forskellig marinade og der var røgede ﬁske
variationer, lækre varme ﬁskedæller
og den lækre fede krabbesalat. Så
hvad der startede som en lille smagsprøve endte som en pragtfuld frokost.Og så gik øllen ned og så sang
vi som havde vi alle sejlet på de 7 ver-

�
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denshave, og når musikken er så god,
ja, så kan man kun gynge og synge med.
Men alvoren byder sig altid til: Der
skulle trækkes tov over havneløbet, at
være med er vigtigere end at vinde, og
ingen af vore smukke lokale sild og
specielt ikke Hildur med de smukke
ﬂætninger røg i vandet, kun en overgemt røget makrel måtte en tur i bølgen.
Så var der kapsejlads for de aktive
og vi ældre tog en lille middagslur.
Ned til havnen igen, det er nu en fryd
at cykle ned ad den bakke, man glemmer nemt at man skal op igen for så
er den træls. Der kom gang i grillen,
øl i hanerne, propperne hevet af ﬂaskerne, armen måtte atter bøjes for at
få en 50´er op af lommen og det var for
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mange en rigtig rigtig svær manøvre.
Men bøffen og pølsen gled ned i maven - og så får man et naturligt behov
for at røre sig når Flemming og Leonardo kæler for Jazzen og det kan de
drenge bare, så glemmer vi gigten og
der blev danset, der blev grinet og der
blev skålet.
Så, hvis du ikke var lidt træt i hovedet,
lidt øm i benene og halsen lidt hæs
søndag morgen, ja, så havde du ikke
været til Havnefest i Bisserup hele lørdagen.
Ingen nævnt, ingen glemt, tusind tak til
alle de der tog det store slæb for at vi
andre kunne få en uforglemmelig dag.
Johanne

BOLIGER FOR ENDENAF STRÆDET?
Jeg havde nok ventet en større interesse mht. muligheden for lejeboliger, ældreegnede boliger eller evt. et
bofællesskab for enden af Strædet.
Det var selvfølgelig uheldigt, at Bytingets postkasse ikke mere var at ﬁnde i
Brugsen. Ingen ved hvor den er blevet
af. Men alligevel er vi en gruppe på
8-10 interesserede, som arbejder videre med sagen, og ﬂere borgere har
desuden tilkendegivet interesse for både at deltage i arbejdet og måske være
interesseret i at bo i den kommende
bebyggelse.
Vi har haft to møder. Første gang gav
vi hinanden tid til at komme med
visioner og meninger om bebyggelsens karakter, og samtidig gav vi

hinanden opklarende opgaver, fx
kontakt til ejeren, til Skælskør Boligselskab, til arkitekter med speciale i
bofællesskaber og til kommuneplanen.Her har Jacob Borello undersøgt
muligheder for os.
Vi er blevet modtaget med stor åbenhed alle steder, men en forudsætning for at planlægge yderligere er
at få nogen til at købe grunden. Vi
besluttede derfor på andet møde
at undersøge, om Ny Slagelse Kommune vil være os behjælpelig med
at købe hele grunden, da ejerskab
er en forudsætning for os for at få
indﬂydelse på lokalplanlægningen.
Gruppen er særdeles kreativ og har
ideer til en langt større udvidelse end
den skitserede i byzoneudvidelsen. I
første omgang arbejder vi på en blandet bebyggelse af ejer- og lejeboliger
indeholdende mulighed for et bofællesskab. Bebyggelsen må meget gerne være anderledes end traditionelt
byggeri med hensyn til materialer og
udformning, så den ﬁnt beliggende
grund - også i forhold til en senere
udvidelse - falder ind i det meget
smukke landskab.
Men vi mangler altså en køber for at
komme i gang. Næste møde er den
30.september. Hvis nogen har ideer
kan I kontakte Frank Guldagger. Jeg er
selv på ferie i hele september.
Grunden til at sagen oprindelig blev
rejst, var ønsket om evt. at kunne
blive boende i Bisserup, når den oprindelige bolig - eller ensomheden -
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blev for stor. Hvis de 24 grunde blot
bliver solgt som almindelige parcelhusgrunde er denne ide tabt på
gulvet. Boligselskabet er positive,
men der kan i øjeblikket ikke bygges
lejeboliger for det beløb, der er til
rådighed for den slags boliger. De er
vilige til at administrere eventuelle andelsboliger, men må ikke købe grunde.
Lidt sort ser det ud. Men vi arbejder
på sagen og er indstillet på at holde
offentlige orienteringer og høringer,
når og hvis noget af det her lykkes.

mende udstykning, er stærkt på vej
til at blive tabt på gulvet, såfremt Slagelse Kommune ikke erhverver jordstykket med det formål at lave en
samlet lokalplan.
Idet vi henviser til omstående bilag, ønsker borgere i Bisserup
indﬂydelse på den endelige lokalplan.
Vi håber meget Slagelse Kommune
vil hjælpe os.
På vegne af arbejdsgruppen nedsat af
Bisserup Byting,
med venlig hilsen
Nils Bak Pedersen
Skolebakken 14
4243 Rude

Nils Bak Pedersen.

Bisserup, 23.august 2007
ANMODNING TIL SLAGELSE
KOMMUNE OM ERHVERVELSE AF
NYLIG UDLAGT JORD TIL BEBYGGELSE FOR ENDEN AF STRÆDET I
BISSERUP
Ved den seneste udvidelse af byzonen
i Bisserup blev ovenstående jordstykke inddraget, således at der skulle blive mulighed for ”tæt lav bebyggelse”
med henblik på - og forudsætning for
ældreegnede boliger samt bofællesskaber.
Grundene er nu gennem DANBOLIG udbudt til salg som almindelige
parcelhusgrunde.
Ønsket om boligbyggeri for ældre
stammer oprindeligt fra Bisserup Byting. Denne idé og dette behov, som
er den egentlige grund til en kom-

TANKER OM ET BOLIGBYGGERI
En arbejdsgruppe af borgere i Bisserup ønsker – i det omfang det er muligt
– at opnå indﬂydelse på udformning
af kriterier for en kommende bebyggelse af 6,4 ha land nord for Bisserup.
Såfremt et kommende samarbejde
med
grundejer/byggeﬁrma/arkitekt
måtte blive aktuelt, ønsker gruppen gennem samarbejdet at fremme
og realisere følgende synspunkter:
•

•

udstykningen udformes
under hensyntagen til arealets naturskønhed og terræn
i udstykningen gives plads
til opførelse af et bofællesskab med omkring 20 boliger,
et fælleshus samt fællesareler

Mad til den store fest

J. B. Diner
v/Jens Becker
på Gammeltorv 3 i Skælskør

Skal
maden
være i top
så ring os op
Bestil den store brochure
med alt i
spændende buffet’er, varm mad og
masser af inspiration til netop din fest.
venlig hilsen
Jens Becker, Bisserup Byvej 6

Tlf. 39 68 02 03
20 21 08 53
J. B. Diner, v/Jens Becker, Gammeltor v 3, Skælskør, Tlf. 39 68 02 03 - 20 21 08 53
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Woodpecker‘n

Allan Larsen

Krummerupvej 54
4250 Fuglebjerg

55 45 49 12
40 13 17 40

* Træfældning
* Topkapning
* Stubfræsning
* Flishugning
* Brændesalg
(bøg og eg)
* Beskæring
* Havearbejde
* Udlejning af
trailermonteret brændeﬂækker
* Fuld forsikret

Ring efter nærmere information - træffes bedst mellem 18 - 20

� � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

•

•

bofællesskabets areal gøres
bilfrit, men med tilkørselsmuligheder med henblik på
nødsituationer
boligerne opføres – gerne
utraditionelt – ud fra en
”grøn” tankegang, hvor
lavenergi, sunde materialer
og godt indeklima prioritres

Arbejdsgruppen har endvidere
følgende synspunkter:
•
at bofællesskabet bliver for
folk i alle aldre, således at det
kan bebos både af den traditionelle kernefamilie, enlige
mødre, pensionster samt
plejekrævende ældre
•
at genoprettelsen af boformen ”omkring landsbyens
gadekær” vil udløse nogle
menneskelige ressourcer,

•

•

som er velfærdsforøgende,
idet behovet for pasning ved
børns sygedage, hjemmehjælp
og –pleje reduceres eller ud
sættes
at bofællesskabet åbner for
en række sociale og kulturelle aktiviteter – livskvaliteter,
som livet i et traditionel parcelhus ikke rummer

Idet vi gør opmærksom på, at lejeboligerne i Dalstrøget p.t. har en venteliste på omkring 40, peger vi på
et behov for boligbyggeri i byen og
håber, at et boligmiljø vil kunne udformes i relation til ovenstående.
Arbejdsgruppen er parat til at indgå i
et inspirerende og konstruktivt samarbejde med rette vedkommende.
Med venlig hilsen,
på arbejdsgruppens vegne
Frank Guldagger
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Set i noret. Mon det er sådan en bolig vi får brug for i fremtiden?
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GADEKÆRET – NU BLIVER DET
VORES TUR
Vores gadekær har i mange år trængt
til at blive genskabt. Ikke som den oprindelige branddam, som var ﬁrkantet,
men i den ovale form, som gadekæret
senere er blevet .
I ﬂere omgange er det tidligere blevet forsøgt at rense gadekæret, både
for bevoksningen langs bredderne
ligesom vi har forsøgt at rense op i
bevoksningen i selve kæret.

Malerarbejde tilbydes til rimilige priser.

Inden kommunesammenlægningen
havde Skælskør kommune lovet at
man ville se på sagen.
Vores nye kommune har nu fået ca.
70 gadekær og lign. at passe. Man har
dog vurderet at vores kær var i miserabel stand, så derfor lover kommunen
os nu at en større oprensning samt
grødebeskæring vil ﬁnde sted dette i
efterår.

Kontakt venligst MJ Service
ved
Malermester Mogens Jacobsen
Strædet 1, Bisserup
4243 Rude

Hanne Øllgaard

Tlf. 23 67 43 01

hassolsen
����������������

PC-SKADESTUE Tlf: 58 19 40 20

Bisserup gadekær i gamle dage

�
�
�
�
�
�

Her og nu PC-reparation
Fjernelse af virus
Hardwarefejlﬁnding, og test
Udskiftning af reservedele
Antivirus/spyware
Opsætning af internet og e-mail

WWW.ITFORALLE.DK

Industrivej 49 · 4230 Skælskør

23

12

VÆRD AT VIDE OM……..
Bytinget
Bytinget er en kontingentfri beboer-organisation, hvor alle fastboende i Bisserup har
stemmeret. Bytingets formålsparagraf er at arbejde til glæde og gavn for Bisserup.
Et arbejdsudvalg på 12 medlemmer står for det daglige arbejde. 6 medlemmer er på
valg på årsmødet i november.
Igennem alle årene Bytinget har bestået, er der blevet indarbejde mange gode traditioner, som f.eks, årsmøde, sct. Hans, loppemarked, havnefest og fællesspisning. Økonomien bliver klaret ved det årlige loppemarked samt frivillige bidrag. I 2007 har Slagelse
kommune bevilget et tilskud på 5.000,- kr. Dette blad udkommer 4 gange om året. En
liste over arbejdsudvalgets medlemmer står bagest i bladet med telefonnummer.
Ring hvis du vil vide mere

Torsdagsklubben – Bisserups pensionistforening
Torsdagsklubben arrangerer eftermiddagsmøder i Bisserup Forsamlingshus med
foredrag, underholdning m.v.. Herudover har klubben daghold i ældregymnastik for
kvinder og lokalhistorie. Der arrangeres udﬂugter, skovture og ferierejser etc.
Årskontingent 150,- kr.
Indmeldelse: Lise Kreipke, Dalstrøget 20, tkf.: 55 45 97 99.

Bisserup sejlklub
Formand: Jørgen Sørensen, tlf. 55 45 93 03
Juniorafd.: Jann Højgård Olsen, tlf. 40 43 08 89

Forsamlingshusforeningen
er den andelsforening, der blev stiftet d. 13. april 1983, for at virkeliggøre drømmen
om et samlingssted, som Bisserup Byting i årene forud havde arbejdet for og samlet
penge sammen til.
Siden foreningen startede er der ﬂyttet rigtig mange nye familier til Bisserup.
Hvis du vil være med i foreningen og være med til at præge fremtiden, kan der købes
andelsbeviser a 500,- kr. hos foreningens kasserer: Flemming Buur, Skoleengen 10,
Bisserup, tlf. 55 45 8848.
Annonce andet sted i bladet.

SCT. HANSTALEN 2007
Kære alle indenbys som uden bords.
Når Bytinget har bedt mig holde årets
båltale går jeg ud fra, at de også har
indkalkuleret den risiko, at det bliver
en våd tale – Skt. Hans set fra havets
bund eller set i ﬁskeperspektiv.
Skt Hans taler plejer jo at være
• lidt om hekse
• lidt om midsommer
• og så lidt om politik
Det om hekse – det stryger vi – det er
umoderne og det var jo i gamle dage,
man gjorde brug af offentlig umenneskelig behandling til skræk og advarsel
overfor andre for at tænke anderledes
og udfordre den offentlige mening.
Det er der slet ikke brug for mere.
Tænkte først, at det også er fordi der
ikke tænkes anderledes nok – sådan
rigtigt udfordrende for den gængse
vanetænkning – men mere er det måske fordi bålet er skiftet ud med den
offentlige mediemening. Det anderledes er så dejlig nemt at hænge ud, hvis
ikke fortielsen har kvalt det i opløbet
- så skide være med om historien er
sand, bare den er saftig og god og ingen røg uden en brand - så må vi tage
med at vi måske ﬁk kvalt en brand
god ide.
Nå men ikke et ord om hekse – det
var vist det jeg startede med at sige.
Heller ikke et ord op politik. Politik er
så midsommerfjernt som noget kan
være. Det handler altid om at kræve

eller love – det er jo godt nok moderne – men uinteressant. Vi ved jo
godt at vi lever i et lille smørhul her
i Bisserup og det danske land er vel
snart nærmest en honningkrukke. Jeg
hørte det danske lands ﬁnansmister
udtale forleden, at vi snart er så rige,
at vi kan købe hele verden og når vi så
også snart bliver så tilpasningsparate
som en marcipangris på en varm sommerdag - så bliver den danske mand
og kvinde vel også snart verdens bedste til det hele. Det er godt vi er et beskedent folk og bare vi ved, at ﬁnansministeren passer rigtig rigtig godt på
de mange penge, så er det også ligesom nemmere at bære over med, at
der kun er råd til een telefonpasser i
vores kommune og med de 73.000 vi
er i kommunen er det jo alligevel begrænset hvor lang køen kan være og
mens havet stiger og kommunen ser
på at kysterne forsvinder så luner det
lidt, at vide at der er nogen der har
deres på det tørre.
Nå men et ord om politik – der er alligevel ikke nogen forførende midsommervarme i det – men det er der
i ﬁsk og det var jo havet det skulle
handle om dejlige midsommeraften.
Men hvorfor er det nu lige vi fejrer
Skt Hans…………
• jo det kan jo være nødvendigt, at
tænde et bål for at kunne holde varmen på sådan en aften.
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• og så skal vi samle på sommerens
saftige sansefortumlende smilehuller.
På havets bund må rejerne, krabberne
og søstjernerne nøjes med genskæret fra bålet på nattehimlen, men det
kalder også smilehullerne frem. Senere på året tænder havet sine egne
bål, når det lader morilden danse som
tusind kaskader af stjernekastere.
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•
•
•
•

det er foranderlighed
det lader solen stå op af sit skød
det lader solen gå ned glødendrød
og det bær dig ud på rejsen

Og havet er måske netop så dragende
fordi det giver så meget af det, der ikke kan købes for penge og viser os
uforudsigeligheden i vores ellers for-

Mød op kl. 10.00 og prøv at være med,
håber det er noget for dig.
Vi drages af havet enten fordi
• det er stort
• det gir gavmildt af havets frugter
• det er vildt og voldsomt
• det smyger sig kælent om min
elskedes og min krop i måneskin

udsigelige liv og alligevel ved vi
så lidt om det og passer så dårligt på det i vores uforstand.
Tænk hvis vi passede lige så godt på
havet som på vores køkkenhaver eller den veltrimmede græsplæne derhjemme, så ville vi få mangefold igen
af frodighedens have - det store hav.

27. September. Kl. 14 til 16.
Slægtsforskning og lokalhistorie.
Nye deltagere er meget velkomne,
man skal være medlem af Torsdagsklubben som koster 150,-kr. for en
hel sæson

Husk! Kaffe/the, kop og evt. brød.
Tilmelding til Kirsten Bjørnvad
tlf..: 55 45 94 04 eller
Annette Andersen tlf..: 55 45 18 80
Medbring venligst en kaffekurv til
alle arrangementer hvor intet andet
er anført
Vel mødt i Torsdagsklubben
Med ret til ændringer forbeholdes
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TORSDAGSKLUBBEN BISSERUPS
PENSIONISTFORENING
Program for Efterår/Vinter 2007.
Kontingent for en hel sæson er: 150,-kr.
20. september kl. 13.00
Turen går til Korsør museum og
Isbådsmuseet.
Vi mødes på P-plads ved Bisserup Forsamlingshus kl. 13.00 og kører til Korsør, der bliver der serveret kaffe og
lagkage på Café Terrassen inden turen
går tilbage til Bisserup. Vi forventer
at være tilbage i Bisserup ca. kl. 18. 00.
35,-kr. pr. person + 20,-kr. pr. pers.
til bilen.
Bindende tilmelding til Kisser 55 45 97
08 eller Kaj 55 45 12 13 senest den 13/9.
4. Oktober kl. 14-16.
Musikalsk underholdning:
Vi håber at få en endelig aftale med
Trip,Trap, Træsko fra Fuglebjerg.
18. Oktober kl. 14-16.
Birthe Haffner: Forfatter fra Skælskør
kommer og fortæller forskellige
historier.
1. November kl. 14-16.
Alice Wedel fra Bisserup:
Madam Blå, 38 år i jernet, en sand historie fortalt og vist på DVD fra en arbejdsom hverdag hos “Glud og Marstrand”
15. November kl. 14-16.
Lili og Gunnar Jensen, fra Bisserup:
Lili og Gunnar har været på deres
livs rejse til Sydafrika, de har optaget turen på en DVD og vil gerne
vise os andre hvad de har oplevet.

25. November kl. 13-16 Julecafé
Vi håber naturligvis på der kommer
mange ﬁne hjemmelavede ting vi kan
sælge. Vi vil gerne takke jer alle der viser os den glæde at komme med ting
vi kan sælge, pengene bliver brugt
som tilskud til medlemmernes ture
29. November kl. 14-16. Juleafslutning:
Da mange af vores medlemmer her
udtrykt ønske om at lave juleafslutning før end vi plejer, vil vi satse
på at arrangere dette så tidligt. Der
kommer nærmere oplysning om
hvad der skal ske og hvad det koster.
13. December kl. 13-16.
Musikalsk underholdning: Se opslag i
Brugsen.
3. oktober kl. 10 til 11.
Motionsgymnastik for damer:
Jytte Bak Petersen vil guide damerne
gennem 1 times motion, derefter er
der mulighed for jer der har tid og
lyst til at nyde medbragte kaffe/the eller andet og få en hyggelig formiddag
Det koster 200,-kr. for en hel sæson
og 150,-kr. til Torsdagsklubben
Vel mødt til motion om onsdagen og
alle aldre er velkomne, man skal være
medlem af Torsdagsklubben. Det er
en god idé at medbringe et underlag
eller et tæppe og indendørs sko.

Men mange tror desværre stadig, at
havet kan bruges som skraldespand
– når vi trækker i snoren er skidtet dejligt bekvemt pist pist væk - næsten som
en tryllekunst……………men det forsvinder jo ikke bare som dug for solen.
Fiskene, muslingerne, rejerne og krabberne derude snakker om at de kloge
mennesker vist forsøger at tænke
sig bedre om. De har lidt svært ved
at passe bedre på hinanden………..
men dyrene og i hvert tilfælde dem de
kan se, dem forsøger de at være gode
ved. Ja de kan blive helt våde i øjnene
hvis grissebasserne ikke har haft det
godt inden de skal spises. Men jeg
skulle hilse fra ﬁskene og sige, at de
føler sig lidt overset. Det er ligesom
om de først tænker på os, hvis vi ﬂyder døde rundt i overﬂaden eller vi
pludselig ikke kan glæde dem mere.
Tænk hvor meget de har snakket om
os rejer siden, der var en bakterie, der
begyndte og lave huller i vores hoveder, så vi er blevet så få, at vi pludselig ikke mere kan glæde dem med
vore lækre midsommerlige smag.
Det er ikke fordi de spørger til hvordan vi egentlig har det og det ville
jo være rart med lidt omsorg for vores helbred sukker rejerne og har
svært ved at forstå, at de der blege
aspargesben, som danser rundt i
vandkanten ved midsommertid virkelig skulle bære rundt på så meget forstand som de praler med.
Ja I skulle bare vide hvor meget ﬁskene og rejerne snakker om jer – især

her ved midsommertid hvor I
kåde kaster jer ud i bølgerne
og bruser rundt i deres bolig.
Fiskene kan rigtig godt lide at berige
havet og os med rigtig mange ﬁskebørn. Så jeg skulle også hilse og sige
at alle de der p-piller, sovepiller, malinger og hvad I leger pist pist borte
med ned i tønderne dem bliver der
kun færre ﬁskebørn af. Tænk på at en
god stor skrubbe gerne vil fylde adskillige ﬁskebørnehaver med den million ﬁskeæg som den snildt kan lave.
De ﬂeste ﬁsk bruger den mørke
vinter til at lave ﬂere ﬁskebørn.
Men rejerne de bruger netop
midsommeren til lidt lystig sex.
De store rejer ude i de store have lever også et spændene liv inden de
begynder, at lave nye små rejer, først
starter de som hanner - når det er prøvet - så skal livet leves nogle år som
hunner inden de begynder at tænke
på at sætte små rejer i vandet. Rejerne her ved Bisserup – dem der er
– er lidt mere traditionsbundne. De
skifter ikke sådan mellem at være han
og hun. Men når de skal lave små rejebørn, så starter det som en tanke.
Jo mere plads hunrejen har mellem
ørerne jo ﬂere æg kan hun lave – en
2 – 3.000 stykker kan det blive til og
for også at få lidt sjov ud af det lokker
hun så mange hanrejer til som muligt
med små forførende rejehop. Men
der kan jo ikke blive ved med at være
plads mellem ørene på den lille hunreje og så smutter æggene ud og
hænger mellem benene.
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Det er lidt sværere at sige hvordan en
han-reje tænker – det ser ud til at forstanden kun sidder mellem benene.
Ja sådan forsøger rejerne her ved
mid-sommertid at glæde hinanden
– og os – og de arbejder ihærdigt på
at Bisserup igen skal blive rig på rejer.
Men som som jeg vist også sagde tidligere er havet dragene fordi det er
foranderligt og uforudsigeligt, så det
skal nydes mens det er og byder sig
til af sin rigdom.
Det er lidt svært at mærke iaften, men
ellers skulle jeg også hilse fra havet og
sige at I godt nok snart må skrue lidt
ned for al den varme I laver. ………….
For meget varme i havet og gødning
fra alle grisebasserne og andre svin
kan få ilten helt til at forsvinde. Fiskene ved godt, at de kloge mennesker
ikke tænker så meget over det, når
de ikke kan se det. Men tænk engang
sidste gang der var alvorligt iltsvind i
de danske have i 2002 …..der fortæller
ﬁskene, at der var 375.000 tons af deres
brødre søstre, kusiner og fætre i form
af havets bunddyr der døde. Tænk
hvis der på de danske marker, haver
og skove havde ligget 375.000 tons pipfugle, køer og pindsvin med benene
i vejret, så havde de forstandige vist
fået rigtig meget at tænke på
……………… Ja sådan snakker de
nede på havets bund hver dag om os
og tænk at havet vil stadig gerne ha
lov til at forføre os med friske ﬁskefristelser……….bare vi også tænker
lidt på dem på havets bund.
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Og jeg skal hilse fra dem alle sammen og ønske rigtig god mid-sommer.
Til sidst – bare en lille praktisk bemærkning – ikke for at glæde ﬁskene
og ikke for at snakke politik – det er
talen forsøgt renset helt for – men det
kan være at der på plakaten til næste
års Skt.bål ved Bisserup Strand står
at man bedes medbringe snorkel og
svømmebriller. Det kan nemlig nemt
blive nødvendigt, hvis bålet skal være
hvor det er i dag og vores alle sammens
kommune ikke har forstået inden den
tid, at det er nødvendigt, at sikre vores
kyster, når vi nu har levet uforstandigt
i mange år. I vinters tog havet næsten 10 meter af kysten her ved Bisserup Strand. Det er svært at forstå,
så blidt som havet ligger derude idag.
Men sådan er det at leve med det
vilde og voldsomme som nabo. Men
jeg håber vi ses til næste år med eller
uden snorkel for at være sammen her
ved havet så skønt.
Lars Birger Nielsen

1. Den allerede nævnte fremgangsmåde: at indsamle snegle, gerne også
deres æg, og hælde kogende vand på
dem.
2. Lade sneglene drukne i øl: En beholder med øl graves ned i haven,
så kun et par cm. er over jorden.
Dræbersnegle elsker øl. De tiltrækkes
af duften, falder ned i øllet og drukner!
3. Anskaffe moskusænder, som siges
at kunne lide smagen af sneglene
4. Bekæmpe sneglene ved at udstrø et
stof, der hedder Ferramol. Det er ret
dyrt i havecentre men skulle kunne
fås noget billigere hos DLG (Dansk
Landbrugs Gødningskompagni).
I øvrigt vil man ved opslag på Internettet kunne ﬁnde mængder
af råd og vink om emnet og også
ﬂere forslag til bekæmpelse, se
fx www.snegleforum.dk
Eller www.sns.dk (skov- og naturstyrelsen).
Venlig hilsen, med håb om et
dræbersneglefrit Bisserup
Ernst

BYEN DER FOTOGRAFEREDE
SIG SELV
Billederne udstilles på
Skælskør bibliotek fra d.
17. september kl. 16.30,
hvor der vil være
fernisering.
Udstillingen varer til d.
22. oktober.

SCANMEC/DAN ARMATUR
Med virkning fra den 1. september
d.a. er forretningsaktiviteterne i de to
selskaber Scanmec aps og Dan Armatur overtaget af direktørerne Per
Bach Jensen og John Maar Hansen.
Per og John vil fortsat drive de to virksomheder fra Bisserup Byvej 42 og 43.
De to ejendomme vil også fremover
være ejet af Hanne og Jens Strande.
Fra 1. september vil Per Bach Jensen
være administrerende direktør i selskaberne. Hanne og Jens Strande ser
frem til at nye kvaliﬁcerede kræfter
som Per og John vil fortsætte virksomhedens positive udvikling til gavn for
lokalsamfundet og medarbejderne.
Hanne og Jens Strande
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NYT FRA BRUGSEN
Så sidder man her i begyndelsen af
august og skal fortælle nyt fra vores
brugs. Der er god tid til deadline på
Bytingsbladet, men når man selv skal
nogle dage ud at føjte, ja, så må man
være i god tid. I dag skinner solen, og
meteorologerne har lovet ﬂot vejr de
næste 4-5 dage. Det kan vi glæde os
til, for vejrguderne har ikke just været
med feriefolket og dermed Brugsen i
denne sommer. Mange sommergæster
er ﬂygtet fra Bisserup, næsten inden
de ﬁk pakket ud, og Annette samt det
øvrige personale har ikke haft den
handel i Brugsen, som de havde ”sat
sig op til”. Ærgerligt, men vi kan ikke
rigtig gøre noget ved det. Samme
meldinger kommer fra de øvrige forretninger og forlystelser, der ligger i
ferieområdet.
Der er sket nogle rokeringer i personalegruppen hen over forår og
sommer.
Først blev Lotte ansat. Hun kom fra
Merco i Menstrup, hvor hun også bor
privat. Sidst er Heidi blevet ansat.
Hun bor i Sandved og har tidligere
bl.a. arbejdet i Kvickly i Holbæk. Fra
bestyrelsens side vil vi byde Lotte
og Heidi velkomne i Bisserup.
Med udgangen af juli er Camilla rejst.
Hun har fået plads som revisorelev
i København og ﬂytter ind og bor
på Nørrebro. Jeg ved, at Annette har
været meget glad for Camilla i forretningen, og det har vi andre som
kunder også. Camilla har taget mange
af de ”kedelige” vagter, fordi det faste
personale har brugt deres arbejdstid
op bl.a. i forbindelse med posthuset,

hvor
ungarbejdere
ikke
må
stå. Der skal lyde en stor tak til
dig, Camilla, og held og lykke med
uddannelsen.
Den nye Bisserup vin er på gaden og
har været en stor succes fra starten.
Bestyrelsen skænkede smagsprøver
ud lørdag d. 21. juli ved et lille hyggeligt arrangement i det hvide telt. Som
nævnt i pressen har Agnete Stage igen
i år ladet os benytte et af Mads Stages
motiver på etiketten. Det er vi meget
glade for. Tak, Agnete.
Her 14 dage efter prøvesmagningen
er første parti vin faktisk udsolgt, og
vi venter på en ny sending. Mange af
de fremmødte gav udtryk for, at de ud
over at drikke vinen selv, bruger den
som gave, bl.a. på grund af etiketten.
Vi håber, det gode vejr holder i en
længere periode, både for at nå lidt
af sommerhandelen trods alt, men
også for at vi kan få afprøvet og forhåbentlig nyde det nye ventilationsanlæg i en varm periode. Det
skulle blive klar i løbet af uge 32.
Der er ﬂere, som har undret sig over,
at en del af vores parkeringsplads
på den anden side af vejen bliver
brugt til opbevaring af byggematerialer i øjeblikket. Efter hvad Annette
oplyser, er det efter aftale med Poul
Holm, at bygherren på den gamle
brugsgrund midlertidigt benytter
arealet.
Det er så, hvad Annette og jeg har
valgt ud af nyheder til dette nummer
af Bytingsbladet.
Med venlig hilsen
Svend

Men så kom regntiden, og mange
skyndte sig at bestille ﬂybillet til sydligere solbeskinnede himmelstrøg.
Kasseapparaterne klingede igen i
rejsebureauerne.
Vejret snakker alle om, som man altid
har gjort, men der er ikke nogen, der
rigtig GØR noget ved det. Skal vi ﬁnde
os i det?
Den danske sommer kan vejrmæssigt være en plage, (spørg
bare landmændene!)Men vi elsker den jo alligevel! Det står der i
hvert fald i en af sommersangene.

Sådan er det slet ikke med en anden
plage, som er nået til vores område
i denne sommer, og som blev til et
næsten endnu mere hyppigt samtaleemne: DRÆBERSNEGLEN! Den
iberiske skovsnegl, Arion Lusitanicus.
Dens latinske navn er måske det eneste smukke ved den, og den er hadet
af alle, vistnok endog af de allermest
tolerante dyrevenner. Den vrimler
ind i folks haver og guffer i sig af salat, rødbeder, rabarber, georginer og
andre vækster. Den har indtaget store
områder af Bisserup og optræder der
i stort antal som en tilsyneladende uo-

vervindelig fjendehær. Men i modsætning til VEJRET er der virkelig rigtig
mange, der også GØR noget imod den.
Tidligt om morgenen eller til langt
hen på den lyse sommeraften har man
kunnet se haveejere på sneglejagt.
Bevæbnet med en spand og med tang
eller blot med arbejdshandsker har de
opsamlet masser af snegle, som derefter er blevet overhældt med kogende
vand eller aﬂivet på anden måde. Til
manges fortvivlelse har der så næste
dag været omtrent lige så mange snegle
i haven. De kan nemlig med sneglefart
vandre 9 meter på et døgn, og desuden
formerer de sig med en hastighed, der
bestemt ikke kan kaldes sneglefart.
Der er tale om et problem, der i øjeblikke kan overskygge andre alvorlige
trusler mod vores trygge tilværelse,
og det er forståeligt og positivt, at der
også på politisk landsplan fremkommer forslag til en modoffensiv: et bestemt politisk parti har for eks. Foreslået at sætte hjemmeværnet ind, for
her er virkelig tale om et angreb på
landets suverænitet og sikkerhed,
og på den danske borgers velfærd!
Jamen hvad skal vi da så gøre? Kan
vi vænne os til, at dette slimede kryb
skal være en del af den danske natur?
Fagfolk påstår, at vi ikke kan udrydde
sneglen, men kan vi holde bestanden nede på et acceptabelt niveau?
Internettet vrimler med forslag, og i dyb
respekt for de bisseruppere, der har taget kampen op med den indtrængende fjende, bringes her nogle forslag:
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De, der holder det lokale dagblad, har
kunnet følge med i ”rollatorsag” m.v.,
så sommerens agurketid har været
ﬁnt fyldt ud med sager, vi kan forarge
os over, sager hvor Slagelse Kommune bliver sat i et uheldigt lys. Sandt er
det jo, at det ikke dur, at der er lang
ventetid på at få tilkendt nødvendige
hjælpemidler, men problemerne ville
være betydeligt hurtigere løst, hvis
de 2 politikere, der hele tiden skal
proﬁlere sig i pressen, som ﬁndere
af kommunale fejl, i stedet var gået til
de ansvarlige embedsmænd. At én af
disse politikere kritiserede den politiske ledelse er jo legalt – for sådan er
politik jo – ”de andre” er jo altid dumme! Men at han samtidig kritiserer de
kommunale medarbejdere og ledelsen for at ”køre kommunen af sporet”
er nedgørende og demotiverende. Jeg
ved, at de kommunalt ansatte knokler
for at få denne nye kommune til at
fungere, men det tager altså tid, at få
alle arbejdsgangene til at fungere i så
stor en organisation.
Nå, så til det mere lokale. Jeg har fået
en henvendelse fra en lokal gruppe
borgere, som er meget interesseret i,
at få bygget bofællesskab på området
nord for Bisserup. Dette område, som
ligger nord for byen mellem Skafterupvej og skoven, er jo i Gl. Skælskørs
Kommuneplan udlagt til boligformål.
Jeg har givet gruppen en redegørelse
om de muligheder/vanskeligheder
jeg ser for et sådant projekt.
I det næste 2 par vil der blive udarbejdet ny kommuneplan for Slagelse

Kommune. Det er vigtigt at få fastholdt
dette udbygningsområde i Bisserup –
og at få udvidet arealet. Vi har brug for
ekstra bosætning for at understøtte
Brugsen.
Apropos er det vigtigt stadigvæk, at vi
alle lægger helst et større dagligvareforbrug i Bisserup Brugs. Det er ikke
en naturgiven ting at den fortsætter!
Den SKAL give overskud. Vi kan ikke
forvente, at Skælskør Superbrugs skal
dække vores underskud i al evighed.
Bisserup Digelags ansøgning til kommunen om tilskud til kystsikring har
jeg fulgt tæt. Politisk vil man ikke tage
stilling til ansøgningen før Kystdirektoratet – som skal godkende den slags
sager – har givet deres godkendelse.
Birger Jacobis ansøgning om fartdæmpende foranstaltninger på Bisserup Havnevej , som blev bakket op af
bytinget, blev behandlet på sidste Teknisk Udvalgs møde d. 7. august. Skælskør Byråd havde jo godkendt og sat
147.000 kr. af til projektet. Desværre
nåede Skælskør Byrådet ikke at få det
udført, før vi blev til Slagelse Kommune. På mødet blev sagen afvist med
3 stemmer for og 2 imod. Peter Olsen
og jeg stemte imod. Vi var jo begge
med til at behandle sagen i Gl. Skælskør. Selv om vi havde forlangt at få
sagen direkte til byrådet, er jeg bange
for at den var blevet stemt ned. Forvaltningens fartundersøgelse, beregninger og indstillinger gik imod. Sagen
var omtalt med en hel side i Sjællandske d. 17. august og Birger Jacobi har
fremlagt en redegørelse i Brugsen.

Jeg har kæmpet det jeg kunne i Teknisk Udvalg og blev stemt ned. Det er
for mig klart manglende lokalt indblik
i hvor mange gående, der egentlig er
på Havnevej, der får forvaltningen til
at vende tommelﬁngeren nedad. Samtidig er jeg uenig med forvaltningen i
deres tekniske undersøgelser og beregninger. Det kan være, at man skulle
forlange fortove i begge sider af Havnevej. Det vil i hvert fald være langt dyrere end traﬁkdæmpende foranstaltninger. Nu håber jeg, at der vil være god
opbakning til Birger, så sagen kan få en
ny behandling, for det fortjener den.
Vi husker jo nok ”Mirabellestien”.
Den sag har jeg efterlyst og nu fået
en redegørelse for. Skælskør Kommune rejste en sag efter vejloven for
at få reetableret den nedlagte Mirabellesti, som gik imellem Avnøvej og
Omøvej. Denne sag ligger i øjeblikket
til afgørelse i Vejdirektoratet. Planafdelingen i Slagelse har så vurderet,
at lokalplanforslaget for sommerhusområdet, som Skælskør Kommune lavede og sendte i høring, skal afvente
endelig vedtagelse indtil Vejdirektoratets afgørelse på vejsagen foreligger.
Jeg er ikke enig med Planafdelingen
i de vurderinger, de lægger til grund
for udskydelse af lokalplanen. Lokalplanforslaget indeholder nemlig areal
til Mirabellestien og kan tjene som
grundlag for en ekspropriation hvis
vejsagen glipper. Der er rigtig mange
sommerhusejere og fastboende her i
Bisserup, der har brugt Mirabellestien
gennem alle de år den har eksisteret,
så derfor er det de manges interesse

mod en enkelt lodsejers sagen handler om. Jeg vil følge sagen intenst.
Der vil i det nye budget for 2008 være
afsat penge til en Naturplan og naturgenopretningsprojekter. Jeg har ikke
glemt, at mange ønsker engdraget
neden for Skolebakken ført tilbage til
strandeng, så der kan blive et frit græsareal hele vejen fra havnevej over Skafterupvej og ud til Troldhætten. Jeg håber, at dette projekt vil nyde fremme.
Jeg håber ikke, jeg har været for teknisk
i mine informationer her, men samtidig
viser det jo, at mange sager kan være
temmelig komplicerede, og at man kan
have dialoger med teknikkerne og forvaltningsfolkene om fortolkninger og
vurderinger. Jeg kan kun rose de kommunalt ansatte for deres dygtighed.
Jacob Borello Carlsen

SNEGLENS ÅR
Når bisseruppere de seneste måneder mødtes ved Brugsens køledisk,
til en passiar over havehækken eller ved andre sammenkomster, så
har et uomgængeligt samtaleemne
været VEJRET: det svigefulde sommervejr. I en alt for kort periode
smilede solen ganske vist så vidunderligt over det danske land, at rejsebureauerne var truet af fallit. Folk ville
hverken til Costa del Sol eller Langtbortistan. De ville blive i Danmark.
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