Informationsmøde for naboer om Stevns Klint Besøgscenter
Nr.

Spørgsmål og bemærkninger fra borgere

1.

Vi har som naboer til Boesdal oplevet en voldsom øgning i aktiviteterne Vi ved godt, at der er en øget aktivitet i Boesdal, men har ikke kend‐
i Boesdal Kalkbrud i denne sommerferie.
skab til, at der er larm kl. 5 om morgen på en tirsdag. Det skal vi i
fællesskab få udarbejdet retningslinjer for, så det bliver begrænset.

2.

Vil der fortsat være festivaler i Boesdal Pyramiden, når besøgscentret
er etableret?

Ja, i det er omfang, det er muligt, at aktiviteterne kan foregå samti‐
digt.

3.

Giver UNESCO penge til et besøgscenter?

Nej. UNESCO yder hverken økonomisk støtte til Stevns Kommune i
forbindelse med udpegningen til verdensarv eller etableringen af et
besøgscenter.

4.

Byggeprocessen vil medføre larm i etableringsfasen. Kan vi blive gen‐
huset imens?

Nej, det er ikke muligt at blive genhuset mens vi bygger besøgs‐
centret. Det er klart, at det vil medføre støj og visse gener i forbindel‐
se med byggeriet som det altid gør ved byggerier som f.eks. svømme‐
hal, cykelstier osv. Vi kender dog ikke omfanget af generne endnu, da
vi ikke ved, hvordan besøgscentret kommer til at forme sig.

5.

Hvorfor var politikerne ikke repræsenteret på informationsmødet den
17. august 2015?

Der vil være politikere repræsenteret ved næste nabo‐møde.

6.

Hvor stort skal besøgscentret være?

Vores rådgivningsfirma, Dansk Bygningsarv, har vurderet, at et be‐
søgscenter på 2.000 m2 vil kunne betale sig. Det er muligt på sigt at
udvide besøgscentret, hvis det viser sig at være nødvendigt.

7.

Bliver der adgang til Stevns Klint uden, at det koster penge?

Ja, det skal være muligt at besøge Stevns Klint uden at betale.

8.

Hvor er det muligt at placere besøgscentret?

Rådgivningsfirmaet, Dansk Bygningsarv, har forslået, at den gamle
bygning i området rives ned, og at besøgscentret skal ligge i dette
område. Men det er op til arkitektkonkurrencen at afgøre den endeli‐
ge placering og udformning.
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9.

Hvor skal parkeringspladserne ligge?

Som udgangspunkt har rådgivningsfirmaet, Dansk Bygningsarv, fore‐
slået, at parkeringspladserne skal ligge ovenfor Boesdal Kalkbrud.
Men det bliver slået endeligt fast i arkitektkonkurrencen.
Der hvor besøgscentret foreslås placeret af rådgivningsfirmaet, Dansk
Bygningsarv (det er der hvor den gamle bygning ligger i dag), er der 8
meter ned til fiskeleret.

10.

Hvor langt nede under overfladen ligger Fiskeleret i Boesdal Kalkbrud?

11.

Kan vi få en garanti for, at der ikke kommer flere festivaler, hvis I etab‐
lere et besøgscenter?

Vi kan ikke sige, at der ikke vil være festivaler, når besøgscentret er
etableret. Hvis festivalerne og besøgscenter kan forenes vil dette
også være en mulighed på sigt. Men det vil dog være muligt, at vi
sætter begrænsende regler for, hvornår festivalerne må spille f.eks.
høj musik for at mindske generne for naboerne til Boesdal.

12.

Borgerinddragelsen ‐ hvornår finder den sted?

Vi er i gang med at fastsætte næste fase af samarbejdet med rådgiv‐
ningsfirmaet, Dansk Bygningsarv. Så om et par måneder vil tidsplanen
for borgerinddragelsen ligge fast. Den vil borgere og naboer blive
informeret om så snart den er fastlagt.

13.

Vi, som er naboer til Boesdal Kalkbrud ønsker endnu et nabomøde
inden borgerne fra Stevns bliver indkaldt, da vi mener, vi har særinte‐
resser.

Vi afholder endnu et nabomøde inden alle borgerne i Stevns bliver
inddraget. På dette nabomøde dykker vi yderligere ned i, hvad jeres
specifikke ønsker er, evt. igennem en workshop.

14.

Vi, som er naboer til Trampestien føler os fanget mellem en frivillig
aftale og en fredning. Vi synes, at politikerne skifter mening konstant.

Kommunalbestyrelsen tager beslutning om, hvorvidt det bliver en
fredning eller en frivillig aftale den 3. september.

15.

Hvornår får vi at vide, om vi får fondene til at betale de millioner kro‐
ner et besøgscenter koster?

Fondene giver først pengene efter endt arkitektkonkurrence, således
at de kender til det præcise projekt.

16.

Kender Stevns Kommune til akustik‐udfordringerne, der er i Boesdal
Kalkbrud?

Nej, kun dem der er i Pyramiden, men vi undersøger forholdene i
forbindelse med en arkitektkonkurrence.

17.

Kan lokalbefolkningen få lov til at stå for cafeteriet i besøgscentret?

Vi ved ikke endnu, hvordan forholdende bliver for cafeteriet i besøgs‐
centret. Som udgangspunkt bliver det Østsjællands Museum, der skal
stå for betjeningen. Men intet er besluttet, så det er et emne, vi skal
have italesat senere.
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18.

Vi, som er naboer til Boesdal mener ikke, at Boesdal er mere egnet end Det er en politisk beslutning i Kommunalbestyrelsen, at besøgs‐
Højerup til at huse besøgscentret.
centret skal ligge i Boesdal. Årsagen er, at Kommunalbestyrelsen me‐
ner, at fortællingen om asteroide‐nedslaget har en god formidling fra
Boesdal Kalkbrud. Besøgscentret skal være portal for alle oplevelser‐
ne som perler på en snor langs Stevns Klint og formidle Stevns Klint
som løftestang for hele Stevns.

19.

Udformningen på besøgscentret skal ikke ligne f.eks. Hårlevhallen.

20.

Borgerne blev bedt om at rette denne henvendelse vedr. dette til
Borgerne oplyser, at vandværket ikke kan trække Boesdal når der er
festivaler i Boesdal Kalkbrud. Borgerne mener, at kommunen skal beta‐ Stevns Kommune.
le for, at byen bliver tilsluttet hovedvandværket.

21.

Vi mener ikke, at parkeringsarealet er stort nok.

Vi vil undersøge parkeringsbehovet mere dybdegående inden arki‐
tektkonkurrencen for netop at sikre, at parkeringsarealet dækker
behovet.

22.

Der er foretaget trafiktællinger i området ved Boesdal Kalkbrud. Vi
naboer mener, at trafiktællingerne er målt de forkerte steder, og øn‐
sker oplyst, hvad tophastigheden er i området omkring Boesdal.

Vi offentliggør senere, hvad tophastighederne er for området.

Vi naboer til Boesdal Kalkbrud ønsker bygrænseskiltene (50 km zone)
flyttet længere ud af byen, så trafikanterne bliver bedt om at sætte
farten ned inden de kører ind i byen.

Det blev oplyst på mødet, at vi allerede har talt med politiet om den
løsning. Politiet kan ikke godkende at flytte bygrænseskiltene.

23.

Vi udbyder udformningen af besøgscentret i en arkitektkonkurrence
for at opnå en bygning, der arkitektonisk passer ind i området for
Boesdal Kalkbrud og som formidler historien om Fiskeleret.

Kommunens vejingeniør deltager på næste møde.
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