Oplysninger på grundlag af ansøgninger
ID #

Foreningens navn

Hvilken indsatsområde
omfatter ansøgningen?

Har foreningen
tidligere fået støtte fra
denne pulje?

170-5

Alhedens Borgerforening

Mindre projekter

Ja

2019 materialer
2020 materiel

hovedgaden
Søndergade/Nørrega
de Frederiks

170-20

Almind Borgerforening

Mindre projekter

Ja

2013: legeplads m.v.,
300.000
2015-2016: overbygning
terrasse, 151.400
2017: pyloner ved
indfaldsveje, 52.000
2018: ny belægnin foran
forsamlingshus, 73.594
2019: multibane, 300.000
Ialt: 876.994 kr.

Hele Kirkestien på
ca. 1,5 km fra
Almind til Birgittelyst
ligger over en række
matr. numre.
De aktuelle 400 m
der skal renoveres
ligger på matr nr.. 5b
Vranum By, Almind

Bente Klitgaard
Frederiksen

170-18

Almind Borgerforening

Mindre projekter

Ja

2013: legeplads m.v.,
300.000
2015-2016: overbygning
terrasse, 151.400
2017: pyloner ved
indfaldsveje, 52.000
2018: ny belægnin foran
forsamlingshus, 73.594
2019: multibane, 300.000
Ialt: 876.994 kr.

Vranumvej 10,
Almind, 8800 Viborg

170-10

Bruunshåb Borgerforening

Mindre projekter

Ja

2018: etablering af bro,
300.000

Vibækvej 43, 8800
Viborg

Hvis ja, hvilket år og til
hvad?

Beliggenhedsadress
e

Ejerforhold

Kort beskrivelse af indhold, initiativer og tidsplan

Forskønnelse af Frederiks hovedgade.
Indkøb og beplantning af blomsterkummer opsat langs
hovedgaden.
Plantet , opsat og passes af frivillige.

Opsummering og kommentarer fra forvaltning
Ansøgt støttebeløb Indgår der Indgår der Hvis ja, hvor meget?
(min. 40.000 kr. inkl. frivilligt
anden
moms)
arbejde? medfinansi
ering?

Hvis ja, hvorfra?

Samlet projektsum

Vejanlæg

Udviklingspla Mindre
ner
projekter

LUP-plan

Frivilligt
arbejde

%-vis
Ikke
Kommentarer
medfinansi tidligere
ering af
søgt puljen
samlet
projekt

4.554,05

Ja

Nej

4.554,00

Under beløbsgrænsen.
Ligger udenfor puljens formål.
Det ansøgte er udført, kan ikke dækkes af
andre eksisterende puljer.

Ansøgningen er indsendt sammen med Birgittelyst
Grundejerforening. De to foregående gange vi har renoveret dele
af cykelstien mellem Almind og Birgittelyst har Viborg kommune
bidraget for at sikre skolevej fra Almind til Hald Ege skole. Men
Trafik og Veje henviser til at, vi fremover skal søge de tilbud
Landdistriktsudvalget udbyder. Brevveksling med Trafik og Veje
fremgår af ansøgningen, særlig henvisning til henvendelse dateret
19.03.20 samt tilbagemeldingen fra Trafik og Veje.
Ud over at stien bruges af skolebørn, bruges den i større større
udstrækning af gående og cyklende turister og lokale. Dansk
Cykelforbund i Viborg har peget på den manglende
vedligeholdelse. Vi håber på hjælp til renovering af det sidste
stykke, som det tidliger er sket de to andre steder på stien.

100.000,00

Ja

Ja

48.062,50

Birgittelyst grundejerforening
og Almind Borgerforening

148.062,50

100.000,00

1

32

Stien er ikke en offentlig sti eller skolesti
(børn fra Almind tilbydes skoleskørsel).
Derfor er der afvist at yde tilskud til drift
og vedligeholdelse.
Stien ligger på private arealer og i
matriklen udlagt som fælles vejareal. På
visse strækninger er lyst deklaration for
vejadgang for ejendomme der grænser op
til stien. Normal praksis er, at fælles stier
vedligeholdes af ejendomme med
vejadgang og af ejerne af de arealer
hvorpå stien ligger.
Stien vurderes som en attraktiv rekreativ
sti, der skaber smmenhæng mellem de 2
byer.

Viborg kommune

Vi er i Almind 3 foreninger der i fælleskab er igang med at
opgarderer de tilbud til alle aktivitets udøvere men især til de
unge,
Samtidig med at flere og flere unge familier tager børn og kaffe
med til vore faciliteter ved aktivitets og lageplads, tennis m.v.
Den planlagte multibane, som også er et ønske fra de unge, vil
kunne blive samlingssted for disse.
Vi har fået er fint beløb fra Viborg Kommune og søger som det
fremgår flere fonde. Men tillader os at søge igen for at komme i
mål 2020 eller 2021.
Vi har lige fået en ung aktiv bestyrelse i A/B Idrætsforening, som
nok vil sætte gang i flere ting

100.000,00

Ja

Ja

647.000,00

fonde, kommune, foreningeget

747.616,25

100.000,00

1

54

Arealet er ejet af Viborg Kommue,
administereres af Kultur og Fritid.
Der er indgået brugsrestaftale.
Der er meddelt landzonetilladelse, kræver
ikke byggetilladelse.
Gentagelse af ansøgning fra 2019, hvor
det ansøgte beløb på 300.000 kr. blev
imødekommet.
Der er indhentet 150.000 i lokal støtte.
Udover de ansøgte 100.000 kr. mangler
der fortsat 197.616 kr. for at projektet er
"i mål". Der er verserende ansøgninger
hos diverse fonde.

Viborg Kommune

Vi vil udbygge lege- og træningsområde ved idrætsanlægget i
Bruunshåb med et nyt naturfitness-anlæg, hvor alle kan være
aktive ude. Naturen i Bruunshåb ligger i byens DNA og det vil vi i
samarbejde med den lokale idrætsforening og Børnehuset
Møllehøj gerne understøtte, for på den måde at få flere aktive
medborgere i vores lokalsamfund.

150.000,00

Ja

Ja

102.635

Nordea Fonden, Sponsorer,
eget bidrag

252.635,00

150.000,00

1

41

Der skal indgås brugsrets -og driftsaftale
med arealets administrator (Kultur)
Der skal indhentes byggetilladelse og
landzonetilladesle

46.000,00

Ja

Nej

46.000,00

46.000,00

1

På anlægget i Bruunshåb er der i øjeblikket en mindre legeplads
med en gynge og rutsjebane. Med det nye træningsområde vil vi
udbygge den eksisterende legeplads og inkorporere arealet i det
samlede træningsområde, så vi også etablerer lege-faciliteter til
børn i alle aldre og fitnessredskaber mere målrettet de voksne. På
den måde kan forældrene være aktive – også sammen med deres
yngre børn - mens storesøster/-bror træner på fodboldbanen.
Med etableringen af faciliteterne ser vi også muligheder i at have
faciliteter, hvor børn, voksne og ældre kan bruge faciliteterne, da
der trænes med egen kropsvægt. Derudover ser vi også en stor
fordel i, at de lokale borgere i byerne Bruunshåb og Tapdrup kan
bruge anlægget til at træne på, når det passer ind i deres hverdag,
uden at være afhængig af, om der er hold eller aktiviteter på
anlægget.
Sammen med Bruunshåb/Tapdrup IF har vi udviklet projektet og
idegeneret hvad der vil give størst værdi for vores by. Foreningen
vil tilbyde foreningsbaseret tilbud til medlemmer og anlægget vil
være frit tilgængeligt døgnet rundt, så alle borgere kan bruge det,
når det passer ind i deres hverdag.

170-9

170-16

Finderup by og land

Mindre projekter

Ja

Finderup by og land

Trafikdæmpende
foranstaltninger

Ja

Fårup Forsamlingshus

Trafikdæmpende
foranstaltninger

Nej

2014 bord bænke, 14.217
2015 aktivitetspalds, 79.500
I alt: 93.717 kr.

2014 bord bænke, 14.217
2015 aktivitetspalds, 79.500
I alt: 93.717 kr.

Finderupvej 120B
8800 Viborg

Byens jord

Vi har søgt flere fonde til projektet, men håber også at Viborg
Kommune
vil til
støtte
op ombrug.
projektet, da det opfylder mange af
2
stk. Shelter
offentligt
Et ønske om at støtte op om turisterne som opsøger vores lille
historiske plet, og åbne vores by op for besøgende.

I vores by har vi afholdt et borgermøde for at afklare
befolkningens holdning til trafikken i vores by. Vi er generet af den
tunge trafik bestående af lastbiler og varebiler som har tendens til
at køre for hurtigt. Hovedsageligt imellem Holstrebrovej og
Herningvej via Hellerupvej og Stanghedvej.
Der foreslås helleanlæg på Hellerupvej og Stanghedevej,
fodgængerfelter 2 steder og fortov langs 3 vejstrækninger.

400.000,00

400.000,00

Fårup er en gammel landsby, og den gennemgående Fårupvej er i
store træk designet til gående trafik og hestevogne. Den næsten
snorlige, smalle vej uden striber, fortove eller cykelstier, opfordrer
gang på gang bilister, tunge som lette, til at give speederen et
ekstra tryk. Problemet har været stødt stigende de sidste mange
år, og er nu så stort, at vi føler os forpligtet til at bede kommunen
om hjælp.
Derfor søger vi om:
(1): Byporte med blomsterkasser ved tre adgangsveje,
(2): Permanente fartvisere ved førnævnte byporte,
(3): Etablering af 40 Km/t zone i selve Fårup by.

124.500,00

124.500,00

1

Arealet er matrikulært "Byens jord", og
driftes af borgerforeningen.
Der skal indhentes byggetilladelse,
landzonetilladelse og dispensation i h.t.
Naturbeskyttelseslovens §3.
Udbetaling af evt. støtte bør afvente
myndighedsgodkendelser.
Der er udført hastigheds- og
trafikmålinger. Udtalese fra Trafik og Veje
fremgår af ansøgningen.
Der anbefales etableret byporte i form af
forsætning med midterhelle på
Hellerrupvej og Stanghedevej, pris
400.000 kr.
Der etableres ikke fodgængerfelter, da
forholdene ikke opfylder de gældende
krav.
Der etableres ikke fortove (undenfor
puljens
formål)
Der
er udført
hastigheds- og
trafikmålinger. Udtalese fra Trafik og Veje
fremgår af ansøgningen.
Der anbefales byporte med pyloner ved
de 3 indfaldsveje, pris incl. opsætning
49.500 kr.
Der anbefales "din fart" på Fårupvej, pris
75.000 kr.
Der anbefales ikke "din fart" på
Duelundvej p.g.a. begrænset trafik.
Der anbefales ikke lokal
hastighedsbegrænsning på 40 km/t, da
det vil kræve en række
hastighedsdæmpende foranstaltninger
(chikaner eller lign).

170-24

Klejtrup Borgerforening og
Klejtrup Friluftsbad

Mindre projekter

Ja

170-8

Kølsen Borgerforening

Trafikdæmpende
foranstaltninger

Nej

2013, renovering af P-plads,
300.000
2017, renovering af
springvand, 40.000
2017, udstyr til By og
Legeparken, 385.638
I alt: 725.638 kr.
2017, områdefornyelse, 6,0
mio. kr.

Kirkebakken 11

Viborg kommune

Forskønnelse af området mellem By- og Legeparken og
Friluftsbadet, samt etablering af pavillon/overdækning til ophold
og vinteropbevaring af inventar fra friluftsbad.
Området indrettes med træer og buske, borde, blomsterkummer
og affaldsstativer samt cykelparkering.
Der etableres en gangsti mellem By- og Legeparken til området
foran Friluftsbadet.

240.000,00

Der er forslag til følgende 4 tiltag:
1. Chikaner med blomster og træer i Kølsen by fra begge ender af
Kølsenvej
2. Fartbegrænsning mellem Kølsen Gårde og Kølsen by (50-60
km/t)
3. Omlægning af krydset ved Kølsen Gårde
4. Hæveflade i krydset mellem Brunbankevej og Kølsenvej

185.000,00

Ja

Ja

150.000

Fonde og egne midler

390.000,00

240.000,00

1

38

185.000

1

Initiativet til ansøgningen kommer på baggrund af et borgerforslag
indstillet til borgerforeningen. Der er stor tilslutning til at få sænket
hastigheden på hovedgaden gennem Kølsen by.
170-17

Levende landsby v/ HersomBjerregrav Borgerforening

Mindre projekter

Ja

2012, skovhytte m.v.,
136.000
2013, skovlegeplads og
frugtlund, 164.000
2015, udvidelse af projekter
fra 12 og 13; 45.600
2016, udbygning af projekt
fra 15, 53.000
2016, trafikdæmpende
foranstaltninger, 60.000
2017, trafikdæmpene
foranstaltninger, 100.000
2018, pyloner ved
indfaldsveje, 68.000
2018, lege- og
multisportsområde, 397.300
2019, supp. til projekt fra
2018, 150.000
Ialt: 1.038.900 kr.

170-14

Løvel & Omegns Bogerforening

Udviklingsplaner

Ja

2015 bord-/bænkesæt,
44.490
2019 visuel plan for
"Tragten" i Løvel, 185.000
I alt: 229.490 kr.
2020 realiseringsplan
(OMR), LDU 2. juni 2020,
pkt. 1, 1,5 mio. kr.

170-21

Roum - Land og By

Mindre projekter

Ja

2012 legeplads, 148.040
2013 sup. til projekt fra
2012, 65.000
2013, frugthave, 39.000
2015 hastighedsdæmpende
foranstaltninger, 120.000
Ialt: 372.040 kr.

170-15

Rødding Lokalråd

Trafikdæmpende
foranstaltninger

Ja

2014 svævebane 50.500
2016 borde/bænke, 14.068
I alt: 64.568 kr.

Frugtlunden,
skovareal og areal for
flagstang: Viborg
Kommune
"Vejviser": Privat
grund

Udvidelse af Frugtlunden med hytte (150.000)og legeplads
(204.222), hængekøjer i skovarealer 8.000), udskiftning af eks.
flagstang (12.850)og "vejviser" der øger fokus på alle de ting vi har
skabt igennem årene (15.000)

390.072,50

Ja

Nej

Tinggade 30-36,
Løvel, 8830 Tjele

Viborg Kommune

Der søges om støtte til finansiering af madpakkehus (243.400),
legeplads (144.250), muldtoilet (75.123), diverse udstyr (24.009)og
grill til bålplads (5.490).
Fars Dam er et centralt beliggende grønt område, på 5.500 m2 i
Løvel by. Løvel ønsker Fars Dam og det grønne område endnu
mere attraktivt. Der ønskes et naturligt samlingssted med
madpakkehus, offentligt toilet, legeplads og lege-/kælkebakke til
glæde for alle byens og omegnens 900 indbyggere, institutioner og
Sødalskolen.
Tidligere flisebelægninger og sti er fjernet af frivillige i august 2020.
Viborg Kommune starter primo september 2020 med oprensning
af dammen, udfladning af brinker, anlæggelse af nye stier og bro,
bålplads, bakker og pladser med bord-/bænkesæt.
Derefter opføres madpakkehus og handicaptoilet og trædesten
lægges ud.
Eftersåning af græs, sætning af blomsterløg, legeplads opsættes og
randbeplantning plantes.
Frugtplantage plantes og storkerede laves og monteres
efterfølgende af frivillige.
ennrække fonde er ansøgt om økonomisk støtte til projektet.
Vi forventer projektet står færdigt i sommeren 2021.
Viborg Kommune tømmer skraldespande, klipper græs, foretager
større reparationer.
Endvidere passer Viborg Kommune beplantningen de første 3 år.
Løvels bypedeller - De grønne Smede - fører tilsyn med området og
foretager mindre vedligehold.

492.272,00

Ja

Ja

Naundrupvej 30,
Roum, 9632
Møldrup

Roum - Land og By

De søges om støtte til sydvendt terrasse ved forsamlingshuset, dels
som mødested i hverdagen og dels som udendørs areal i
forbindelse med udlejning.
Forventer at bygge foråret 2021.

89.000,00

Ja

Nej

Ansøgning om opsætning af chikaner og at hastigheden nedsættes
til 30- og allerhøjest 40 km/timen på den gennemgående gade i
Rødding, Kirkegade.

60.000,00

390.072,50

663.188

Viborg Kommune og div.
fonde

390.072,50

1.155.459,50

492.272,00

89.000,00

1

1

89.000,00

60.000

Del af ansøgning fra 2019 på 396.250 kr.,
blev ikke imødekommet p.g.a. begrænset
puljestørrelse.
Der er på samme areal verserende tiltag
om etablering af opholds- og
opbevaringsfaciliteter for byens
bypedeller, bl.a. med økonomisk støtte fra
den igangværende områdefornyelse.
Der er ikke kendskab til en samlet plan for
udnyttelse af arealet.
Der skal indhentes brugsretstilladelse
(Kultur).
Der skal indhentes byggetilladelse.
Udbetaling af evt. støtte bør afvente en
brugsretsaftale på grundlag af arealets
samlede udnyttelse.

1

1

Der er udført hastigheds- og
trafikmålinger. Udtalese fra Trafik og Veje
fremgår af ansøgningen.
Anbefaler hævet flade og chikaner (uden
beplantning), pris 185.000 kr.
Ønsket om hastighedsbegrænsning følges
op særskilt af Trafik og Veje.
Omlægning af kryds falder ikke ind under
puljen.

Der skal sikres dækkende brugsretsaftaler
for såvel kommunal som privat grund.
Der skal byggetilladelse til legeplads og
madpakkehus i Frugtlunden.
Der vurderes at være visse udfordringer
m.h.t. den valgte løsning for
legeredskaber.
Det kan overvejes kun at imødekomme
støtte til legeplads og hytte.
Udbetaling af evt. støtte bør afvente
brugsretsaftaler og
myndighedsgodkendelser.

5

Godkendt BLUP, BYR 29/1-2020. Det
ansøgte er en del af BLUP.
Ud af anden medfinansiering på 663.188
kr. udgør 450.000 kr fra TU´s pulje
”forskønnelse af grønne strøg i de mindre
byer” og 150.000 kr fra KMU`s pulje
”mindre anlægsprojekter”. De resterende
63.187,50 søges fra fonde, og er anvendt i
forbindelse med beregning af %-vis
medfinansiering af ansøgt støtte.
Der skal udarbejdes en brugsrets- og
driftsaftale.
Der skal indhendtes byggetilladelse til
madpakkehus, muldtoilet og legeplads.
Udbetaling af evt. støtte bør afvente
brugsretsaftale og byggetilladelse.

Der skal indhentes landzonetilladelse og
byggetilladelse.

Der er udført hastigheds- og
trafikmålinger. Resultat af målinger og
udtalese fra Trafik og Veje fremgår af
ansøgningen.
Der anbefales et bump fremfor en
chikane.
Yderligere tiltag afventer etablering af
hastighedsdæmpende tiltag på Kirkegade i
forbindelse med et nyt boligområde
nordøst for Korsbakken.
Der er ikke planer om at nedsætte den
generelle hastighed til 30 eller 40 km/t.

170-22

Rødkærsbro Borger- og
Handelsstandsforening

Mindre projekter

Ja

2017, lege- og opholdsareal,
400.000
2017, renovering af P-areal
ved Fælleshus, 143.000
2018, aktivitetsudstyr i
Æbleskoven, 285.000
2018, aktivitetsudstyr v/
hallen, 175.000
I alt: 1.003.000 kr.
2017, områdefornyelse, 8,4
mio. kr.

170-12

Rødkærsbro Borger- og
Handelstandsforening

Mindre projekter

Ja

2017, lege- og opholdsareal, Mimosevej 10, 8840
400.000
Rødkærsbro
2017, renovering af P-areal
ved Fælleshus, 143.000
2018, aktivitetsudstyr i
Æbleskoven, 285.000
2018, aktivitetsudstyr v/
hallen, 175.000
I alt: 1.003.000 kr.
2017, områdefornyelse, 8,4
mio. kr.

170-19

Skals Borgerforening

Udviklingsplaner

Ja

2015, renovering af Skals
Godsbanehus, 242.188
2016, areal for minigolfbane, 365.938
2017, lege- og
aktivitetsområde Aktiv
Midtby, 371.450
Ialt: 979.576 kr.
2017, del af
områdefornyelse
Fjordklyngen, Skals
Naturpark, 900.000

170-6

Sparkær Borgerforening

Udviklingsplaner

Ja

2012: anlæg af minitorv,
110.560
2016 renovering P-plads v/
forsamlingshus, 79.200
2016 renovering
udeområder v/ klubhus,
100.800
I alt: 290.560 kr.

Enrico Dalgasvej

Sparkær
Idrætsforening

170-23

Tastum Borgerforening

Mindre projekter

Ja

2019 renovering af
Stakladen og legeplads,
65.100

Toften 2B, 7850
Stoholm Jyll

170-13

Vammen og omegns
Borgerforening

Udviklingsplaner

Ja

2011-14 områdefornyelse, 4 Nørregade 14, 8830
mio. kr.
Tjele
2017 stibelysning i Den
Grønne Kile, 125.817

170-11

Vejrumbro Forsamlingshus

Trafikdæmpende
foranstaltninger

Nej

Lunden, Bjerrevej
4b, 8840
Rødkærsbro

Projekt Skals Torv:
Hovedgaden 27,
8832 Skals
Skals Naturpark:
Slugten/arealet
mellem
Nordentoften og
Vesterled

Rødkærsbro Borger- Denne ansøgning skal understøtte områdefornyelsen i
og
Rødkærsbro.
Handelsstandsforenin Projektet i Lunden bliver færdig i løbet af efteråret.
g
For at give byens grønne park i Rødkærsbro (Lunden) et tiltrængt
løft samtidig med områdefornyelsen i byen søges om penge til
opgradering af legepladsen i Lunden.
Legepladsen er nedslidt og trænger i dén grad til en opgradering.
Legepladsen er meget benyttet af byens børn - enten alene eller i
selskab med dagplejemødre, institutioner, forældre eller
bedsteforældre.
Legepladsen har en fantastisk beliggenhed - lige midt i byen - og
kan blive et fantastisk tilbud til byens børn.

145.000,00

Ja

Ja

49.714,75

Ja

Nej

850.000,00

Ja

Ja

Der søges om støte til opsætning af pyloner ved de tre indfaldsveje
til Sparkær, pris for 2 stk. 22.900 kr. plus opsætning, (Viborg
kommune finansierer den ene i forbindelse med anlæg af sti), samt
fodboldgolf, 16.163 kr., outdoor fitness, 218.750 kr., og legeplads,
108.000 kr., i den lokalejede Billingeparken, der ligger i tilknytning
til byens idrætspark.
Det ansøgte er en del af udkast til udviklingsplan for Sparkær.

365.843,00

Ja

Nej

Tastum
Borgerforening

I fortsættelse af ansøgningen fra 2019, hvor vi fik tildelt 65.100 kr.,
har vi fået supplerende udgifter til Ingeniørbistand, 13.125 Kr. og
GEO Partner i forbindelse med tinglysning, 9.218,75 kr., tilslutning
af afløb til kloak, 20.000 kr., samt indkøb af brandhæmmende
plader og døre i.h.t. byggetilladelsen, 10.000 kr. Borgerforeningen
har reserveret 10.000 kr. til uforudsetet udgifter.

52.343,00

Ja

Ja

10.000

Tastum Borgerforening

117.000,00

Viborg Kommune

Et madpakke hus på Den Grønne Kile er et stort ønske fra byens
borgere, friskole, børnehus, de mange cykelturrister, der kommer
gennem Vammen, brugere af vores gode legeplads, og
samlingssted for vore gågrupper til hygge/kaffe efter gåturene.
Madpakkehuset vil blive bygget i samarbejde Mercantec Viborgs
byggetek-linie og frivillige borgere i Vammen. Arbejdet påbegyndes
når financering og relevante tilladelser er på plads.

47.247,50

Ja

Ja

37.000,00

Vammen og omegns
borgerforening

84.247,50

På vegne af Vejrumbro Lokalt Talerørs Forening, ansøger vi om
følgende trafikdæmpende foranstaltninger:
Hovedgaden, vejbump og chikaner.
Østervangsvej, chikaner samt flytning af byzonetavle mod øst.
Fælledvej, to vejbump.
Nørreåvej, opsætning af ”Din fart”, fjernelse af ophør af 60 km/t
tavlen i den sydlige retning og opsætning af advarselstavle med
krydsende cyklister.
Krydset Nørreåvej / Hovedgaden / Gl. Viborgvej, bedre belysning.
Der er udarbejdet en udviklingsplan, som endnu ikke er godkendt
og politisk behandlet grundet problemer, med at finde
byggegrunde. De omtalte ønkser er med i udkastet til
udviklingsplanen.

130.000,00

Viborg Kommune

To nye legeredskaber til Sydbyens Fællesareal, Rødkærsbro.
Så snart projektet er godkendt, tager det seks til syv uger at
fuldføre.

Begge arealer er ejet Ansøgningen omfatter renovering og ombygning af Skals Torv
af Viborg Kommune (trappescene, ny belægning, opholdsmøbler og beplantning),
983.982 kr. samt fase II
af projekt Skals Naturpark, (udsigtspunkt med opholdsmøbler,
bålplads med amfi-ophold og naturfitness), 343.056 kr., samlet
projekt 1.327.038 kr.
Begge delprojekter er dele af godkendt udviklingsplan for Skals.
Der er givet tilagn om lokal støtte på ialt 231.800 kr.
Resterende finansiering via nærværende ansøgning, 850.000 kr, og
eksterne fonde, 245.238 kr.
Der er budgetteret med min. 1000 timers frivilligt arbejde.
Arbejderne forventes udført i perioden 2020 - 2022.
Fase I af Skals Naturpark, stier og "vandløb", gennemføres i
efteråret 2020 som delprojekt i henhold til områdefornyelse
Fjordklyngen, budget 900.000 kr.

30.000

477.038,00

Rødkærsbro Borger- og
Handelsstandsforening

Lokale virksomheder og fonde

175.000,00

145.000,00

1

49.714,75

49714,75

1

1.327.038,00

850.000,00

1

1

365.843,00

365.843,00

1

1

52.343,00

47.247,50

130.000,00

1

17

Udover områdefornyelsen, 8,4 mio. kr.,
har byen tidliger fået tildelt ialt 1.003.000
kr. fra puljen.
Der skal indhentes byggetilladelse.

Den nugældende brugsretsaftale skal
tilrettes.
Der skal indhentes byggetilladelse.
Der kan forudses visse udfordringer med
hensyn til placering af det ansøgte.
Udbetaling af evt. støtte bør afvente
brugsretsaftaler og
myndighedsgodkendelser.

36

Godkendt BLUP , BYR 2/9-2020.
Skals Torv: Arbejdet skal tilrettelægges og
godkendes af administrator for arealet,
Trafik og Veje. Der skal udarbejdes
brugsrets- og driftsaftale. Der skal
indhentes byggetilladelse til trappescene.
Skals Naturpark: Der skal udarbejdes
brugsrets- og driftsaftale. Det skal
nærmere vurderes, hvorvidt de ansøgte
elementer kræver byggetilladelse (der
anbefales afholdt forhåndsdialogmøde
med Byggeri)

Endelig udkast til BLUP på fællesmøde
LDU og TU nov. 2020.
Etablering af pyloner kræver godkendelse
af vejmyndighedden, Trafik og Veje, samt
skriftelig aftale, hvis pylonerne opstilles
på privat areal.
Der skal indhentes byggetilladele til
legeplads og outdoor fitness, evt. også til
fodboldgolf?
Udgift til opsætning af pyloner er skønnet
til 4.500 kr./stk., som bør indgå i et evt.
tildelt støttebeløb.

1

9

Fik i 2019 støtte til projektet på 65.100
kr., hvilket var 70% af det ansøgte beløb
pg.a. at der ikke indgik medfinansiering.
Ansøgningen begrundes i uforudsete
udgifter til bl.a. rådgivning som en
konsekvens af vilkår i
myndighedsgodkendelser, hvilket var en
forudsætning for støttebeløbet meddelt i
2019.
Ansøgeren havde ikke forudset de
beskrevne udgifter i forbindelse med
ansøgningen i 2019. Projektet kan
gennemføres ved at imødekomme det
ansøgte.

1

78

Endelig udkast til BLUP på fællesmøde
LDU og TU nov. 2020.
Den Grønne Kile blev etableret i
forbindelse med områdefornyelsen i
2014.
Den endelige placering af
mandpakkehuset skal aftales med Viborg
Kommune.
Herefter skal den nuværende
brugsretsaftale revideres og der skal
indhentes byggetilladelse.
Udbetaling af evt. støtte bør afvente
brugsretsaftaler og
myndighedsgodkendelser.
Efter
ønske, er den videre politiske

1

behandling af udviklingsplanen sat i bero.
Der er udført hastigheds- og
trafikmålinger. Resultat af målinger og
udtalese fra Trafik og Veje fremgår af
ansøgningen.
Hovedgaden, ikke belæg for tiltag.
Østervangsvej, etablering af chikaner
(30.000). det vurderes at byzonetavle er
placeret korekt.
Fælledvej, etablering af 2 vejbump
(100.000)
Nørreåvej, ligger på strækningen ikke
udenfor byzone, puljen kan ikke bruges
udenfor byzone!?!
Krydset Nørreåvej/ Hovedgaden/ Gl.
Viborgvej, den eksisterende belysning
opfylder kravene, ikke belæg for tiltag.

170-7

Ørum Beboerforening

Mindre projekter

Ja

2016 legeplads Futdalen
Projekt 1: Industrivej
m.v., 238.500
17, Ørum , 8830
2019 Ørum Torv, 525.000
Tjele
I alt: 763.500 kr.
Projekt 2: Østergade,
2008-14 områdefornyelse, 8 Ørum, 8830 Tjele
mio. kr.

Viborg Kommune

Projekt 1 -"Sø udsigt ved Branddammen"
Videre udvikling af området ved branddam til glæde for Ørum's
beboer samt "turister" (cyklister og bilister). Etablering af sti
omkring braddam og overdækket bord/bænkesæt.
Initiativ, Bypedeller ved Ørum Beboerforening
Tidsplan, 2020 -2021

181.250,00

Ja

Nej

181.250,00

181.250,00

Projekt 2 "Genforeningssten"
Renovering af beplantning og opsætning af bord/bænkesæt på
arealet ved Genforeningssten i forbindelse af 100 års jubilæum
(1920-2020)
Initiativer, Ørum Beboerforening m.fl.
Tidsplan - 2020

Opsum

4.202.796,80

2.164.923,00

5.518.939,00

899.500,00

1.755.362,50

1.547.934,25

1

Godkendt BLUP, BYR 29/1-2020.
Det ansøgte ikke en del af BLUP.
Projekt 1: Der kan være udfordringer med
hensyn til placering af sti i forhold til skel
(mod cykelsti langs rute 16, Statsvej) og
godkendelse af jordvold med opgravet
jord fra stiopbygning.
Der skal udarbejdes brugsrets- og
driftsaftale samt byggetilladelse til
overdække bord/bænkesæt samt
jordvold.
Projekt 2: Arealet hvorpå
Genforeningssten står er byjord, ingen
ejer. Der skal således ikke ingås nogen
brugsrets- og driftsaftale. Det er uklart
hvorvidt det beskrevne areal også
omfatter en mindre del af et naboareal. Er
dette tilfældet, skal der indgås en
brugsrets- og driftsaftale.
På baggrund af de beskrevne
udfordringer, bør udbetaling af et
eventuelt støttebeløb afvente en samlet
afklaring.

