Områdefornyelse Karup
Budgetplan
Oprettet 25. juni 2015
Budget godk. i h.t.t program
Aktivitet

Nyt budget

Bemærkninger

I alt

0. Programudgifter
Program, planlægning, information, borgerinddragelse mv.

400.000

400.000

1.800.000

1.273.003

1. Torve, pladser, opholdsarealer mv.
Aktivitetsområde (3i1) - afgrænset af Genvej og Alhedestien
Tilgængelighedsprojekt til Karup Å - Kirkebakken

400.000

Tilgængelighedsprojekt til Åresvad Å

25.000

Skønnet anlægsbudget 2.173.003 kr. 900.000 kr. til inventar og aktiviteter etableres samtidig ved anden finansiering
I programmets godkendte budget er initiativet ved Karup å og Åresvad å slået sammen

307.088

Skønnet anlægsbudget 857.088 kr. 550.000 kr. til bygværker m.v. etableres samtidig ved anden finansiering

425.000

Integreres i forskønnelse af Bredgade

Torveprojekt Bredgade/Genvej

300.000

Torveprojekt Østergade/Torvegade

400.000

0 Udgår som en del af besparrelsen

Opgradering af tilgang til og pladsen ved Helligkilden

100.000

0 Udgår af områdefornyelsen, forsøges gennemføret som et kommende særskilt

2. Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger
Gentænkning og nyindretning af forsamlingshuset

100.000

100.000

Beløbet anvendes til en proces igangsat af forsamlingshuset

Aktiviteter for unge uden for foreningsmiljøet

200.000

200.000

Der er en del udfordringer indenfor børn og unge området. Der er igangsat et analyse- og afklaringsarbejde på tværs af forvaltningsområder

Information, brandring, oplysning om Karups seværdigheder

200.000

100.000

Initiativet gennemføres med et reduceret indhold

Trafiksikring og forskønnelse i Østergade og Bredgade

700.000

2.287.276

Cykel-og gangsti - skolevejen - trafiksikring

430.000

Alhedestien og banetracéet reetableres

516.334

Cykel- og gangsti til Hessellund

400.000

0 Udgår af områdefornyelsen, gennemføres som et særskilt kommende anlægsprojekt

Træplantning og trafiksikkerhedsprojekter øvrige steder

127.333

0 Udgår af områdefornyelsen, gennemføres som særskilte delprojekter efter behov

3. Særlige trafikale foranstaltninger

Rådgiver, landinspektør m.v.
I alt

Begge gader indrettes som 40 km-zone med integreret trafiksikring af skoleveje
Integreres i ovenståenden

456.300

Gennemføres som planlagt

500.000 Oprindelig er udgiften indregnet som en del af de enkelte initiativer. Af praktiske regnskabsmæssige hensyn nu som et særskilt punkt
6.073.667

6.073.667

