SUNDSTRUP // MØDESTEDER
Udfordringer (RØD):

Potentialer (GRØN):

Byen:

Byen:

- Turbåd med gammel fiskerkutter
- Fiskerhus / madpakkehus / kajakklub / udkigstårn evt. med

- Tanghuset = mulighed for overnatning
- Fiskerhuset = byens samlingssted (byens borgere)
- evt. udvidelse + belysning langs stien
- Renovering af byens torv

bålhus eller grill

- Sauna + vinterbadning (evt. ved badebroen)
- Legeplads der udnytter høj - og lavvande (a´la Sønæs), og
noget til de små

- Badebro fra strand til krabbefiskeri + vandterrasse (der er
børnevenligt vand/lavt)

- Renovering af byens torv
- Bord- og bænkesæt + madhus (bakke op om byen lokal
butik)

- Sjægte båd bro

Klyngen:

Klyngen:

- Ingen kommentarer

-

Spejderklinten
Præstegården
Kulturcenteret
Forsamlingshus
Værkstedet
Multihuset
Hal - og svømmehal

SUNDSTRUP // TRAFIK
Udfordringer (RØD):

Potentialer (GRØN):

Byen:

Byen:

-

- Skivevej:
- Nedsættelse af fart
- Fartnedsættelse for tung trafik
- Gennemkørsel forbud for tung trafik - måske havnen skal

-

Cykel - og gangsti
Max. 40km/t på Strandvejen
Adgang til Lunden via vandværket
Byskilt flyttes
Rundkørsel / afkørselbaner
Skivevej:
- Nedsættelse af fart
- Fartnedsættelse for tung trafik
- Gennemkørsel forbud for tung trafik - måske havnen skal
bruges?
- Vejbump ved “kroen”
- Max. 40km/t gennem byen
Sti langs kysten = tænkes sammen med pæn kystsikring
Legende børn på Sundvej og Strandveje

-

bruges?
- Vejbump ved “kroen”
- Max. 40km/t gennem byen
Chikane i begge ender af byen
Max. 40km/t på Strandvejen

Klyngen:

Klyngen:

- Cykelsti til Ulbjerg Skole, så børnene selv kan cykle i skole
- Cykelsti over dæmningen
- Stiforbindelse fra Tanghus til “Marens Patter”, og videre til

- Ingen kommentarer

Skovvej

SUNDSTRUP // TURISME

Udfordringer (RØD):

Potentialer (GRØN):

Byen:

Byen:

- Toilet og vand i Tanghuset
- Informationsstander:
- Mere information
- Synliggøre ressourcer; golf, put & take osv. (via foldere)
- Skraldespande til hundeposer + poseholder
- Bord - og bænkesæt (hvilebænk) langs turen til klinten
- Udbygning for lille fælleshus
- Renovering af kystsikring, så man kan gå langs stranden
- Udvidelse af hygge/legeplads, hvor høj/lavvandet

-

-

inddrages
Tangløbsbro til tursejlads
Madpakkehus/omklædning/sauna til vinterbader
Nyt fiskehus
Eneste fiskerihavn i Viborg kommune
Renovering af havneområdet
Sti til Virksund

Klyngen:

-

Stadionområde
Bedre adgang til “Marens Patter”
Lille spange ved “Strø Sand Bækken”
Spejderklit scene

Tanghuset = overnatning
Fælleshus
Indkøb
Udsigtstårn ved det gammel pumpehus (fx som ved
Kongens Hus)

Klyngen:

-

Flot anlæg
Hal - og svømmehal
Bytorv
Kulturcenteret og infocenter
Traktor museum
Shelter på spejderpladsen
Overnatning og golfbane
Strandgang

NØRRE. RIND // MØDESTEDER
Udfordringer (RØD):

Potentialer (GRØN):

Byen:

Byen:

-

- Infostander i krydset
- Info-hytte ved forsamlingshus
- Fredagsbar
- Infostander
- Fodboldbane
- Ridebane (overdækket område evt. hal)
- Udeliv
- Hus til indendørs fodbold
- Hunde agility
- Petanque / crocket
- Infostander i krydset
- Vand og skraldespand i anlæg
- Fast grill
- Åbne søen, lave aktivitets område
- Kælkebakke
- Hundeskov
- Mountainbike

Ingen kommentarer
Renovering af forsamlingshuset
Åben søen op
Lægen kan ikke optage flere patienter

Klyngen:

Klyngen:

- VI mangler noget der trækker folk til

- Badebro / sandstrand = Sejersbjerg
- Fjordklyngehus = fælles samlingssted skønne lokaler

NØRRE. RIND // TRAFIK
Udfordringer (RØD):

Potentialer (GRØN):

Byen:

Byen:

-

-

-

Chikaner i Nr. Rind anbragt midt i byen - ingen eﬀekt
Parkeringenspladsen ved forsamlingshuset er slidt
Mangler fortov i noget af Nr. Rind
Kærbyvej = farlig vej for bløde trafikanter = fortov
Sving ved Jacob Platz ejendom:
- Farlig i modkørende trafik
- Potentiel ulykkessted
Genvej mellem Viborg og Skive = problem
Generelt dårlig internet dækning
Motorkørsel til Kærby Bakke er forbudt, da den er slidt op i
begge ender af grusvejen
Skringsstrup “sluse”
- Dårligt eksempel (store køretøjer)

Klyngen:

- Digital infrastruktur er dårlig, fx Kærbyvej 16 og Skovvej 40
- Dårlig internet dækning:
- Alarm 112
- Hjertestarter

Forbinde de 6 byer med cykelsti
Veje er generelt for smalle, 20 cm bredere i hver side
Cykel og gangsti til Løgstørvej
Sti omkring søen

Klyngen:

- Vigepladser til tung trafik
- Kærbyvej mod Låstrup = ønske om cykelsti
- Lynderup:
- Lynderupvej er meget hullet (trænger til vedligeholdelse)
- Kommunal vej
- For smalle veje
- Vejkryds
- Stavildvej / Skovvej = dårlig afskærmning + farligt kryds
- Vanskeligt at finde rundt blandt ca. 160 sommerhuse =
alarm 112 relateret

- Ridestier = kontakt til Himmelandsstien
- Ændre udkørsel fra ny p-plads ved Kærby-bakke skal
længere mod Nr. Rind

NØRRE. RIND // TURISME
Udfordringer (RØD):

Potentialer (GRØN):

Byen:

Byen:
- Kan der sendes brev til borgerne om at de skal rydde op?
- Flere væresteder
- Fjorden:
- Det er svært at komme ned til jorden = ny sti
- Informationscenter / infotavler
- Åbent toilet for, fx MBT
- Forsamlingshus:
- Lej det mere ud
- Overdækning til rygere og ved Høstfesten
- Køkken
- Kan man komme til forsamlingshuset fra andre byer?
- Attraktiv legeplads
- Fodboldbane:
- Bruges til andet end fodbold
- Petanque?
- Der slåes ikke græs, kommunen slår det kun 2 gange
årligt
- Fælles hal = indendørs
- Ridning / agility / petanque
- Hundeskov
- Legeplads

- Fortove slidt = ønsker opgradering af både kommunale og
-

private
Fodboldbane:
- Der slåes ikke græs, kommunen slår det kun 2 gange
årligt
Forsamlingshuset:
- Nye gulve
- Et sted til opbevaring
Der er ingen adgang til søen, kan den åbnes op
Områdeløft = kartoﬀelkogening
Stisystemer
Bedre forbindelse mellem byerne

Klyngen:

- Sti langs jorden

Klyngen:
- Båd-bro ud for hus nr. 3 syd ved golfklubben
- Turister til golfklub og til sommerhusområdet
- Båd-bro til kajak og små sejlbåde ved Tanghuset
- Renovering af Tanghuset

ULBJERG // MØDESTEDER
Udfordringer (RØD):

Potentialer (GRØN):

Byen:

Byen:

- Frugtlund + sti
- Lys på multibanen ved Ulbjerg Idrætsforeningen
- Mangler afstribning på p-plads
- Bedre skiltning til klubhuset
- Luk Grøndalscenteret:
- Brug klubhus + forsamlingshus til aktiviteterne der flyttes
- Flyt lokalhistorisk arkiv til Børnehave Møllebakken (den

- Et stort ønske om en legeplads i byen / skaterrampe
- Skaterrampe til glæde for byens børn og unge (bruges til

-

-

trialcykler, løbehjul og skateboards)
- Vil gerne tiltrække andre børn og unge fra nærliggende
byer
Velfungerende center
Kulturel mødested

skal flyttes til skolen)
Grønt område = trænger til et løft
Utæt tag på busskurer
Færdiggørelse af igangværende projekter
Informationer om arrangementer:
- Nye info stander ved indfaldsveje

Klyngen:

Klyngen:

- Ingen kommentarer

- Ingen kommentarer

ULBJERG // TRAFIK
Udfordringer (RØD):

Potentialer (GRØN):

Byen:
- Der mangler lys for enden af bakken + sti i skoven
- Der mangler lys på stien mellem Grøndalsvej +
Skovgårdsvej
- Træer fældes = dårlig oversigt
- Opsætning af spejle (bedre oversigt)
- Sikker trafik for fodgængere mellem klubhus og
træningsbanen
- Fartdæmpning på Tingvej ned mod krydset ved
Borgergade
- Fart chikane ved bygrænse på Borgergade + inden skolen
- Forskønnelse og fartnedsætning fra Tingvej til
forsamlingshus
- Bedre belysning ved hal og p-plads (større p-plads)

Byen:

Klyngen:
- Bedre skiltning - hastighed
- Venstre svingbane
- Færdiggørelse af cykelsti - Sundstrup/Ulbjerg
- Sikring for skolebørn
- 4A-4B. Cykelsti med stenmel
- Nyt grus
- Flytning af byskilt til syd for Præstevej (fra 7A-7B)
- Sænk hastigheden fra 60km/t til 30km/t
- Cykelsti over dæmningen
- Kulturbroen i Aalborg, helt til Lund (samarbejde med
Skive kommune) = Margerit Rute
- Bedre vej mod sommerhusområdet i Holmmark

Klyngen:

- Ingen kommentarer

- God rundkørsel
- God cykelsti

ULBJERG // TURISME
Udfordringer (RØD):

Potentialer (GRØN):

Byen:

Byen:

-

-

Tennisbane - ikke mange ved den er der
Bedre vej ud til Klinten - mangler vigepladser
Shelter på Lyngtop
Tømmerflåde evt. hav-shelter
Kultursamlingssted

Klyngen:
- Sø
- Manglende sti - til Ndr. Skringstrup
- Flere MTB - spor
- Margurit-ruten
- Cykelsti/bro fra Sundstrup til Lund
- Landevejen er farlig
- Turisme på tværs af kommune-grænsen

Shelter m. vand og toilet
Ulbjerg Kultur- og Fritidscenter + Gymnastikforening
Hundeskov
Skytteforeningen
Forsamlingshus
Ulbjerg Klint Kobjælder = bedre vej

Klyngen:
- Fiskemuligheder ved Skals Å
- Golfbane
- Kærby Bakke (shelter + MTB)
- Ulbjerg traktor museum
- Fodboldgolf
- Spejderklinten
- Shelter
- Potientiale for musik, flot natur, flere aktiviteter og
arrangementer
- Lyngtoppen (shelter)
- Klintegården B&B
- Camping Ulbjerg
- Tømmerflåde udenfor Ulbjerg Klint
- Paragliding
- Udbug sti-systemer

SKRINGSTRUP // MØDESTEDER
Udfordringer (RØD):

Potentialer (GRØN):

Byen:

Byen:

- Det gamle billetsalg renoveres madpakkehus + museum
- Legeplads mangler ved Skringstrup Landsbypark
- Shelter
- Petanque
- Toilet
- Vand
- Bålhytte
- Udekøkken

-

Klyngen:

Klyngen:

-

-

Bytorv mangler liv
Søen
Fælles mødested renoveres
Renovering transformatortårn - fugletårn

-

Rideskole
Birken
Spejderhytten
Gl. Skole
- B&B, køre udlejning, mødested
Friluftsscene ønskes
Vores mødested:
- Forsamlingshus: Intimkoncerter, line dance
Skringstrup Landsbypark

Fælles mødested
Kærby Bakke
Søen / Lysanlæg
Golf
Fodboldgolf
Friluftsbad
Fritidshus
Hal
Kro
Cafe Posthus
Forsamlingshus
Gårdbryggeri
Stubhave

SKRINGSTRUP // TRAFIK
Udfordringer (RØD):

Potentialer (GRØN):

Byen:

Byen:

- Fart nedsættelse 50/60 km/t forbi Birken
- Vedligeholdelse af Himmerlandsstien
- Sikker skadevej
- Tung trafik gennem byen
- Ny tilkørsel “scanbirk”
- Nyt fortov i den ene side
- 99% af alle biler er blot gennemkørsel
- Nye chikaner = udformet anderledes

-

Klyngen:

Klyngen:

- Tung trafik
- Den gamle kirkesti gøres tilgængelig (cykler/gående/

- Ingen kommentarer

handicap)

- Hastighed ned på Ugelrisvej
- Gennemkørsel = tung trafik
- Hastighed ned Birken / Ejstrupbro

Flextrafik til og fra Skals + Viborg (fx til købmand)
Jordfordeling er ønsket (landmænd)
Landsbypark
Forsamlingshus
Himmerlandstien

SKRINGSTRUP // TURISME

Udfordringer (RØD):

Potentialer (GRØN):

Byen:

Byen:

- Legeplads mangler
- Billetsalgsstedet renoveres til madpakkehus/museum

- Himmerlandsstien
- Naturlig junglebane /legeplads
- Nye shelters
- Petanque
- Toilet
- Vand
- Bålhytte
- Stor græsplæne
- Kursuscenter, B&B
- Sti over åen
- Gl. Kirkesti
- Plads ved åen bord/bænkesæt

Klyngen:

Klyngen:

- Genetablering af gammel kirkesti (den forsvinder)
- Fugletårn

- Lystfiskeri
- Simested Å - Skals Å - Virksund
- Genetablering af gammel kirkesti
- Naturoplevelsesprogram:
- Borup Hede, Himmerlandsstien, Sejlads på søen, MTB
- Etablering af platform m. bord- og bænkesæt (dejligt
-

område)
Fugletårn (gammel transformatortårn renoveres)

SKALS //
Byen

Klyngen

Trafik:
- Meget smalt for cykler
- Venstre svingbaner (begge sider)
- Tunnel under vejen (se kort 2.)
- Fredning af Himmerlandsstien
- Fortov mellem Traubækvej og ned til Uørnbalt
- Store trafikale problemer (se kort. 1.)
- Ud med tung trafik

Trafik:
- Ingen kommentarer

Mødesteder/Turisme:
- Gangsti til Skals
- Kunstgræs / boldbane
- Bevarelse/udvidelse af plejecenter
- Vådområde:
- Forbindelse til jernbanebroen
- Evt. shelter ude ved fjorden
- Område for unge
- Hundeskov ved posthus/multihus
- Levende bymidte
- Liv på torvet:
- Scene, teater, byfest, julemarked, torvdage,
loppemarked, street food, walk in bio
- Natur - og sportspark / Minigolfbane
- Vandaktiviteter
- Himmerlandsstien
- Vandkunst
- Lokale spillemænd (fx fra Ulbjerg)
- Genetablere Rosengården
- Udsigtstårne
- Kano/kajak

Mødesteder/Turisme
- Bedre badestrand
- Fugletårn / udsigtstårn
- Kano
- Tanghus
- Badebro
- Fjordnære aktiviteter

LÅSTRUP // MØDESTEDER
Udfordringer (RØD):

Potentialer (GRØN):

Byen:

Byen:
- Tipi ved værestedet
- Pitstop for turister mm. (golf, cyklister…)
- Landsbyhave/nyttehave
- Fælles vinmarker
- Udvide forsamlingshus (teater, friluftsteater, koncerter)
- Etablering af sø + park + bænke
- Skilte til åen
- Udendørs fitness
- Rum for nye aktiviteter
- Opgradering af værestedet
- Nyt flot indgangsparti + trappe til shelters
- Mangler skilte til shelter
- Mere kultur aktiviteter
- Hundeskov
- Legeplads
- Udvidelse af hytten
- Mere synlig placering
- Strøm
- Forbedring og renovering af legeplads og multibanen
- Bålhytte mellem telt og hoppepude
- Grevhøj = flot udsigt
- Fitness, agility eller baner
- Mulitipavilion
- Stadion: Multibane renoveres (gerne kunststof)
- Mulighed for skønne gåstier (fx mod Nørre Rind)

- Belægning: asfalt behøves
- Mødesteder er for små
- Rum for nye aktiviteter:
- Heste, vildmarksbad, naturskove
- Vieland nedlæggelse = amfiteater istedet /frilandsmuseum
- Forsamlingshus:
- Nyt tag
- Varmt vand (solvarme)
- Mangler handicap-wc
- Værestedet trænger til et løft:
- Nyt køkken
- Crocket- og petanquebaner på håndboldbane
- Gammel mejeri = vedligehold eller rives ned
- Den gamle smede = vedligeholdes
- Byggegrunde skal gøres mere attraktive, har mange
restrektioner

LÅSTRUP // MØDESTEDER (fortsat)

Udfordringer (RØD):

Potentialer (GRØN):

Klyngen:

Klyngen:

- Knudshoved & Borup Hede = mangler bord/bænkesæt

-

Madpakke - hygge
Kanotur
Lidt overdækket
Fiskersøen
Golfbaner

LÅSTRUP // TRAFIK

Udfordringer (RØD):

Potentialer (GRØN):

Byen:

Byen:

-

-

Vievej er for smal
Dårlig udkørsel ved chikane
Køres for stærkt på Vievej
Ensretning ved Løgstørvej
Forbedring af legeplads
Trafikstøj
Cykeltegnet bliver ikke vedligeholdt
Hyppigere klipning
Nedrivning af Gl. Mejeri
Hastighedsbegrænsning i form af bump
Glad for cykelsti
Dårlig udsigt
Hastigheden skal sænkes til 30km/t
Vejbelægning skal være cykelvenligt
Vejlebakken = spejl fra Løgstørvej
Cykelsti til skolen og Ulbjerg

Klyngen:
- Midtbaneanlæg skal forstørres
- For høj fart (fx ved Borup Hedevej)
- Renovering af vej
- Forbedring af oversigtsforhold
- Mobildækning skal forbedres
- Jordmodervejen = genåbnes
- Løgstørvej = overhalning forbudt

-

Videreførelse af sti fra Spangen
Udendørs fitness
Madpakkehus til fx MBT eller golfspiller
Oﬀentlig legeplads
Natursti
- Sti til åen med legeplads
Præstegårde bakkerne = oﬀentlig adgang
Vievejskrydset = rundkørsel med skulptur
Forbedring af Kirkestien

Klyngen:
- Hundeskov i klynge området
- Digital lystavler ved indfaldsveje til byerne
- Oﬀentlig legeplads
- Forbedre kirkestien (underlag og kanoplads)
- Sti til “Marens Patter”

LÅSTRUP // TURISME
Udfordringer (RØD):

Potentialer (GRØN):

Byen:

Byen:
- Bedre netforbindelser
- Overnatning på værestedet kombineret med Fiskekort
- De gamle håndboldbaner laves om til crocketbane,
petanque, legeplads/naturlegeplads
- Værestedet = flere og bedre overnatningsmuligheder
(indendøre)
- Infostander = så turister der kommer til byen bliver ledt
rundt (fx en app)
- Fjordklyngebåd fra Knudehoved til Hjorbæk Havn (evt.
udlejning af kanoer/kajakker)
- Segwayture
- Brug af faciliteter på stadion
- Shelter plads overnatning
- MTB rute evt. udlejning
- Fitness, skibakke og legeplads
- Marked med hjemmelavet specialiteter
- Kulturcenter / Værrestedet (indret fx Hærvejs herberg eller
vandrehjem)
- Skilt ved Løgstørvej = viser frem til krike og værestedet
- Enghaven
- Fiskeri, B&B, put & take
- Golfbane og sommerhuse

- Bedre legeplads for børn (naturlegeplads i kombination
med skovområde)

- Vieland
- Spangen:
- Mangler en sti
- Gl. Mejeri skal væk

Klyngen:

-

Forny legeområdet
Ændre Hærvejen
Hærvejen skal skiltes bedre
Der skal lyng på Borup Hede
Kajak fredning (forbehold for kajakker)
- Simensted Å
Gangsti etableres fra Christiansminde til Vejlebakken
Kanolandningsplads

-

Klyngen:
- Borup Hede er etableret med stier = kan kombineres med
flere stier i området
- Foldere om vandrekort
- Etablere et sted til autocamper
- Gangsti til “Marens Patter”, hvor der ikke går kreaturer
- Vej helt til Sundstrup (Jordmodervejen/Sundstrupvej)

Konklusion
Byerne har igennem de 3 punkter; mødesteder, trafik og
turisme påpeget deres udfordringer og potentialer.
Mødesteder:
- Legepladser
- Udendørs aktiviteter; petanque, MTB,
- Shelter
- Renovering af forsamlingshus, og andre lokale væresteder
- Etablering af hundeskov
- Torve
- Flere bord- og bænkesæt
Trafik:
- Forbedret stiforløb, både gang- og cykelsti
- Sænkning af fart i byen
- Ud med den tunge trafik
- Chikaner
- Bedre asfaltering
- Bedre sikring for børn ved byens skoler
Turisme:
- Infostander
- Gør turisterne opmærksomme på byens kvaliteter
- Fiskeri
- Hundeskov
- Golfbane, fodboldbane, kano, kajak, sejlads, legepladser,
fiskeri, udsigtstårne
- Shelter
- Madpakkehus
- Badebro
- Torve
- Vinterbadning
Borgerne har et ønske om at gøre bruge byens faciliteter og
opløfte disse. Turisterne skal gøres opmærksomme på byens
kvaliteter. Trafikken er en vigtig del af byens veg og vel, da de
er mærket af, at være gennemkørselsbyer.

