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56 borgere fra Karup
Borgermøde om områdefornyelse i Karup
Johannes Vesterby bød velkommen og gennemgik kort aftenens program.
Herefter orienterede han kort projektets hidtidige forløb. Han fremhævede den
aktive rolle som følgegruppen som repræsentanter for Karup by har udøvet og
takkede for den udvist engagement. Herefter var der en kort præsentation af de
tilstedeværende medlemmer af følgegruppen.
Præsentation af skitseprojekt
Poul Aas, Arkplan, præsenterede det skitseprojekt der er udarbejdet i samarbejde
med følgegruppen. Indledningsvis gennemgik han kort de delprojekter der først
bliver startet op i 2016 og de der gennemføres af lokale arbejdsgrupper som
særskilte projekter uden for områdefornyelsen.
Herefter gennemgik han omlægningen af arealerne ved Genvej, foran skole. Det
omfatter bl.a. væsentlige forbedringer af P-arealet samt forberedelse til etablering
af inventar for et aktivitets- og opholdsområde, der er et af de særskilte projekter
uden for områdefornyelsen.
Det største delprojekt i områdefornyelsen er forskønnelsen af Østergade og
Bredgade. Området går fra bageren i Østergade til og med forsamlingshuset på
Bredgade, incl. torvet foran forsamlingshuset. Strækningerne bliver etableret med
hastighedsdæmpende foranstaltninger for en hastig på maks. 40 km/t. Vigepligten i
krydset Genvej/Bredgade bliver byttet om. Gadeinventaret planlægges gennemført
i en gullig farve, gennemgående siennafarvede (svagt varm rødbrun) og asfalten
med rødbrunligt tilslag. Der bliver som udgangspunkt lagt fliser ind til hussokkel.
Poul Aas påpegede, at arbejdet vil medføre en del ulemper for byens handlende
og borgere. Men han appellerede til, at man udviser forståelse og ikke svigter i
handlende i anlægsperioden. Der vil blive sikret adgang til butikkerne under hele
forløbet.

Præsentationen gav anledning til en række afklarende spørgsmål og kommentarer.
Bl.a. blev der fremført ønske om, at toiletbygningen på torvet renoveres.
Endvidere, at det bliver en hastighedsbegrænsning (forbudstavler) på 40 km/t og
ikke en anbefalet (blå oplysningstavler). Hertil blev svaret, at det vil blive
gennemført under forudsætning af politiets godkendelse.
Sikringen af skolevejen for børn fra Kølvrå blev drøftet, og der blev bl.a. fremført
synspunkt om, at den skitserede løsning ikke var optimal og i overensstemmelse
med det var oprindelig var blevet lovet i forbindelse med lukningen af Kølvrå skole.
Vedrørende den planlagte forlægning af Alhedestien så den i støtte omfang følger
det tidligere banespor langs Kartoffelmelsfabrikken, oplyste Benny Christensen, at
der for tiden er en dialog med de berørte lodsejere, og at en løsning endnu ikke er
faldet på plads.
Tidsplan
Benny Christensen, Viborg Kommune, gennemgik tidsplanen. Fra nu til januar
2016 vil Arkplan lave projekt og udbudsmateriale. Licitation forventes afholdt i
februar 2016 og opstart af anlægsperioden til foråret.
Den resterende del af områdefornyelsen vil udført i 2017.
Arbejdsgruppen for initiativer ved Genvej
Pia Dohn oplyste, at der er opnået tilsagn om støtte fra Lokal- og Anlægsfonden på
100.000 kr., søgt kommunens pulje til byfornyelse mindre byer om 450.000 kr. og
LAG om 130.000 kr. Det forventes, at de første initiativer kan etableres i efteråret
2016.
Arbejdsgruppen for initiativer ved Åresvad å
Thomas Smith orienterede om, at gruppen er nået til at afdække omfanget af
interessenter og dermed gruppens sammensætning. Initiativerne vil blive målrettet
såvel yngre som ældre. Projektejeren vil bliver spejderne.
Puljen til ”Landsbyfornyelse”
Benny Christensen gav en kort orientering om de muligheder der er for
ejendomsejere at søge om tilskud til facaderenovering eller nedrivning. Der er 12,2
mio. kr. i puljen. Han henviste til at søge om yderligere oplysninger på
hjemmesiden viborg.dk/landsbyforny
Afsluttende spørgsmål og bemærkninger
Allan Clifford oplyste, at Karup var et af de første byer hvor udvalget afsatte penge
til områdefornyelse, og derfor var udvalget usikker med hensyn til størrelsen af den
nødvendige ramme. Karup har således ikke fået samme beløb som efterfølgende
byer, og derfor fornemmer han en politisk velvilje til at imødekomme ønsker om
supplerende støtte til de projekter der ikke blev plads til i områdefornyelsen.
Flere tilkendegav, at det er et godt og spændende projekt.
Afslutningsvis takke Johannes Vesterby for fremmødet, de fremførte synspunkter
og den konstruktive dialog samt følgegruppen og Arkplan for deres indsats.
Følg områdefornyelsen på viborg.dk/byfornyKarup

