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Borgermøde om områdefornyelse Karup
Ann Hamborg bød velkommen og gennemgik kort program for mødet. Herefter var
der en kort præsentation af de tilstedeværende medlemmer af følgegruppe Karup
og projektgruppen ved Viborg Kommune.
Ann Hamborg fortalte kort om det hidtidige forløb. Der er afsat 2.877.000 kr. på
kommunes budget og der er meddelt tilsagn om et støttebeløb på 1.438.500 kr. fra
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Der skal nu laves et program der beskriver de initiativer der agtes gennemført og søges om endelig tilsagn inden 1. april
2014.
Pulje til istandsættelse og nedrivning
Ann Hamborg oplyste, at der i Viborg Kommune i 2014 er en pulje på 12,3 mio. kr.
til istandsættelse og nedrivning af nedslidte boliger, fjernelse af skrot og affald på
boligejendomme samt nedrivning af privat nedlagte erhvervsbygninger. Penge fra
puljen kan bruges uafhængig af de penge der er afsat til områdefornyelse i Karup,
men vil være et vigtigt supplement. Hun opfordrede til allerede nu at indsende forslag til emner, selv om der endnu ikke er fastlagt ansøgningsfrister og kriterier for
hvilke ansøgninger der vil kunne imødekommes.
Program for områdefornyelse
Benny Christensen gennemgik hvad der skal ske frem mod frist for indsendelse af
ansøgning, 1. april 2014. og hvad et program skal indeholde. De input der måtte
komme fra mødet i aften vil, sammen med tidligere indsendte ideer, blive vurderet
og danne grundlag for et program. Under hele processen for områdefornyelse repræsenterer følgegruppen borgere, foreninger og interesser i Karup by, og er

kommunes sparringspartner. Et udkast til program vil blive drøftet med følgegruppen i november/december, inden den politiske behandling i januar/februar 2014.
Det endelige program der indsendes til ministeriet, vil blive forelagt følgegruppen.
Gruppearbejde
Benny Christensen gav et oplæg til gruppearbejde, inddelt efter 5 hovedtemaer:
1: Bymidte, trafiksikkerhed, gade- og torvemiljøer
2: Alhedestien, byens historie, turisme og information
3: Grønne områder, udendørs aktivitets- og væresteder, kultur- og friluftsliv
4: Nedrivning og facaderenovering af bygninger, nybyggeri
5: Lokale ressourcer, foreningsliv og frivilligt arbejde, drift og vedligeholdelse af
udendørs arealer og udstyr.
Gruppearbejdet tager udgangspunkt i de forslag der tidligere er udarbejdet af flere
borger- og interessegrupper i 2012-13. Formålet med gruppearbejdet er at få bekræftet og suppleret forslagene.
De fremmødte delte sig i 2 grupper, svarende til tema 1 og tema 2-4. Tema 5 blev
ikke drøftet.
Gruppedrøftelser foregik i 1 time. Der var en god konstruktiv dialog i begge grupper. Forslag, emner og bemærkninger blev noteret på post-it, der blev ophængt på
gruppeplancher.
Opfølgning gruppearbejde
Johannes Vesterby bad en repræsentant fra hver gruppe om kort at referere de
drøftelser der har været og de post-it som gruppen er nået frem til.
Generelt var der opbakning til de forslag der tidligere er udarbejdet. Der kom nye
emner til initiativer i relation til de bynære vandløb, Åresvad å og Karup å, samt en
bredere udnyttelse af Karup Forsamlingshus. Afgrænsning af hvor stor en del af
bymidten der skal omfattes af områdefornyelsen blev defineret. Dette gav anledning til en opfordring til Viborg Kommune om at få sat gang i en tiltrængt renovering og vedligeholdelse af det øvrige gadenet i Karup by.
Det blev påpeget, at der er behov for væresteder og aktiviteter for børn og unge.
Der kom enkelte forslag til nedrivning og oprydning.
Det blev påpeget fra flere sider, at umiddelbart vurderes der behov for at søge
yderligere finansiering ud over de beløb der indtil videre er sikret. Hertil oplyste
Benny Christensen, at når programmet er udarbejdet vil kommunen vurdere mulighederne, herunder om der er delprojekter der kan finansieres og etableres særskilt
inden den endelige finansiering af den samlede områdefornyelse er på plads. Men
det kræver, at det sker i overensstemmelse med en samlet overordnet indretningsmæssig og økonomisk plan.
Det blev konkluderet, at der ikke er behov for at lokale arbejdsgrupper på nuværende tidpunkt arbejder videre med de nye emner der er kommet frem.

Det videre arbejde
Benny Christensen opsummerede det videre arbejde. Gruppearbejdet (post-it og
noter fra gruppedrøftelserne) vil blive opsamlet og lagt på hjemmesiden om områdefornyelse Karup under viborg.dk/byfornyelse. Samme sted vil man også kunne
se de dias der er brugt på mødet.
Efter at ansøgning og program er sendt til ministeriet senest 1. april 2014, forventes ministeriets endelige tilsagn i juni 2014. Ud over de penge kommunen har afsat
og de penge der er reserveret hos ministeriet, er planen at søge LAG om ca. 1,7
mio. kr. Da det endnu er uklarhed om finansiering og struktur af LAG efter 1. januar
2014, kan der næppe sendes ansøgninger til LAG før sidst i 2014. Den fysiske
realisering af de initiativer der er beskrevet i programmet kan derfor først forventes
sat i gang i løbet af 2015.

Johannes Vesterby sluttede mødet af med en stor tak til de der mødte op, og de
gode bidrag der er kommet frem under mødet.

Følg med i områdefornyelsen i Karup under viborg.dk/byfornyelse

