Godkendte ansøgninger fra puljen ”byfornyelse mindre byer 2013”
Vedtaget af Tekniks Udvalg d. 1. maj 2013 og Byrådet d. 22. maj 2013
Alle beløb er excl. moms
Ansøger

Støttens formål

Fristrup og Omegns beboerforening

Oprensning af branddam, omlægning af
afløbsledning og planering
Etablering af legeplads og toiletbygning på
kommunalt eget areal
Renovering af adgangsarealer til forsamlingshus
Færdiggørelse af flagalle, færdiggørelse af
stiarbejde i grønt område og udvendig renovering af
tidligere pakhus
Etablering af frugthave, inkøb af frugttræer og
jordbearbejdning
Udvidelse af projekt med støtte fra 2012-puljen,
indkøb af legepladsudstyr
Renovering af udearealer og etablering af terrasser

Mønsted og Omegns Lokalråd
Skelhøje Kultur- og Forsamlingshus
Alhedens Borgerforening

Roum Beboerforening
Roum Beboerforening
Ulbjerg forsamlingshus
Bigum Forsamlingshus
Løgstrup Borgerforening
Hammershøj Borgerforening
Klejtrup Borgerforening/ Klejtrup
Handelsstandsforening
Ulbjerg Lokalråd
Almind Borgerforening
Levende Landsby Bjerregrav

Paraplyen Hvam
Iglsø Forsamlingshus og Borgerforening
Højbjerg og Omegns Beboerforening
Sdr. Rind og Rindsholm lokalråd

Karup Borger- og Håndværkerforening
Møldrup Borgerforening
LAG Viborg
Stoholm Handelsstandsforening
Opsummering

Etablering af grill-hytte med toilet som erstatning for
eks. nedslidt toiletbygning
Indretning af areal foran ny Sognegård
Asfaltering af eks. Grusvej og anlæg af ny sti med
belysning
Ombygning af eks. P-plads og torveareal
Indkøb af træer til plantning langs nordlig
indfaldsvej.
Indkøb af inventar og etablering af nyt
aktivitetsareal
Udvidelse af projekt med støtte fra 2012-puljen,
indkøb af udstyr til skovlegeplads og frugttræer til
frugtplantage
Renovering af chikaner og nye hævede flader i
vejkryds
Renovering af P-plads ved forsamlingshus, asfalt
og kantsten
Etablering af div. udendørs faciliteter
Hastighedsdæmpende foranstaltninger,
byportsskilte, flagstænger, hegn og beplantning.
Indkøb og opsætning af fitness-redskaber
Udarbejdelse af ansøgning om områdefornyelse på
baggrund af ideoplæg fra borgergruppe
Projekt "Planer for bæredygtige energi-landsbyer i
Viborg Kommune".
Udarbejdelse af ansøgning om områdefornyelse på
baggrund af ideoplæg fra borgergruppe

Beløb
50.000
300.000
20.000
173.000

39.000
65.000
150.000
207.200
246.000
300.000
300.000
31.800
300.000
164.000

300.000
63.495
79.000
176.050

142.660
60.000
300.000
60.000
3.527.205

