Områdefornyelse Karup
Opsamling fra gruppearbejde på borgermøde d. 24. september 2013
Gruppe 1
Bymidte, trafiksikkerhed, gade- og torveindretning
Kunderne skal føle sig godt tilpas i Karups handelsgader
Der skal være tilgængelighed for alle
Tung trafik væk fra Mosevej - Vibevej - Bredgade - Østergade
Adgang til grønne områder
"Kirkebakken" skal være et aktivt område
Bymidten er fra torv til torv
Binde Karup by sammen med lufthavn og campingplads
Cykelsti fra Kølvrå (skolebørn)
Udsmykning af Karup-siloer

Alhedestien, byens historie, turisme og information
Handicapvenlig adgang til Lunden
Kørestolsadgang til Karup å
Handicapfiskeplads og shelters for lystfiskere
Lys på Alhedestien
Udbedring af belægning på Alhedestien
Krydsning af Herningvej/barriere i byen
Karup - en køn by
Sammenholdet styrkes
Bedre skiltning, til f.eks. Lunden og seværdigheder
Hvad kan samle borgerne?
Tilgængelig plateau ved Karup å/Kirkebakken
Campingplads forbindes med sti - langs med Karup å
Turistinformation i Karup
Bålhytte ved Åresvad å
Informationsskærm ved Rema/Brugsen
Alhedestien tydeliggøres gennem Karup by

Gruppe 2
Grønne områder, udendørs aktivitets- og væresteder, kultur- og friluftsliv
Plads til børn - legeplads
Bedre rammer for unge, 11 - 17 årige
Plads til unge, 6. - 7. klasse
Skater, bordtennis, multibane
Parkour-bane i skolegården
Løberuter langs åen, lys langs stien
Markeret hjertesti
Køkkenhave med torvedag
Folkekøkken
Aktivitetscenter for alle
Mere kunst i Karup
Laserlys/-kunst på Karup-siloer
Facaderenovering af forsamlingshus
Forsamlingshuset kan bruges mere bredt
Aktiviterer i forsamlingshuset
Bedre kloakering (oversvømmelse 4 gange!)
Fokus på udnyttelse af vandløb som rekreative og aktive elementer
Området mellem Kirken og Karup å skal gøres tilgængelig og udnyttes

Supplerende bemærkninger fra gruppedrøftelserne:
Prioritering af formål med områdefornyelsen:
1. Fællesskab for borgere i og omkring Karup
a. herunder særligt fokus på unge mellem 11 og 17 år
2. Trække turister og nye indbyggere til
Ønske om at arbejde med 3 aktivitetstemaer knyttet til fysiske områder i byen:
1. UDELIV omkring Lunden / spejderhytten / å-løbet
2. IDRÆTSLIV OG SPORT omkring hallen
3. SOCIALE, BYNÆRE aktiviteter omkring forsamlingshuset og bymidten
Aktivitetsområderne bindes sammen via grønne, åbne korridorer (stier / adgange) og pladser, som inviterer til både aktivitet og ophold

Nedrivning og facaderenovering af bygninger, nybyggeri
Oprydning ved Rosenkilde
Tidl. ELKA nedrives
Opkøb og nedrivning af "Bette Niels´s" hus
Facaderenovering af forsamlingshus

