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Borgermøde om områdefornyelse Møldrup
Johannes Vesterby indledte med at byde velkommen og var glad for at se, at
fremmødet er større end til mødet i september 2016, hvor der var et meget pænt
fremmøde. Han præsenterede de fremmødte repræsentanter fra Byrådet,
kommunens administration og kommunes rådgiver, Arkplan.
Lone Kastberg, kontaktperson for følgegruppen, bød velkommen på vegne af
følgegruppen, som hun præsenterede.
Følgegruppen har arbejdet med opgaven siden 2013, og det har været en lang og
spændende rejse med både enighed, uenighed, frustration og hårdt arbejde. Men
der har været fokus på den gode dialog, og det har fungeret såvel indbyrdes som
med kommunen.
Hun påpegede, at Møldrup går en spændende fremtid i møde. Fællesskab skal
sikre, at det bliver en flot by at bo i og flytte til. Men det kommer ikke af sig selv, så
hun påpegede at der skal være opbakning og samarbejde om det videre forløb.
Johannes Vesterby gennemgik programmet for mødet.

Kloakfornyelse i Møldrup
Pia Mandrup, Energi Viborg, gav et kort indlæg om den kommende kloakfornyelse
der kommer i 2017-18. I 2017 etableres et nyt forsinkelsesbassin for enden af
Elmevej. Det integreres i områdefornyelsen som et kommende rekreativt område.
Herefter laves der separat kloak i Elmevej og Birkevej. I 2018 fortsættes med nye
kloaker i Bøgevej og Skolegade.
Der vil senere blev afholdt et orienterende borgermøde, hvor hele forløbet vil blive
uddybet.
Kort resume af det hidtidige forløb
Benny Christensen gennemgik kort det forløb der har været siden Møldrup
Borgerforening i foråret 2013 sendte kommunen et ideoplæg til en række initiativer
i Møldrup by. Ideoplægget og det senere uddybende program er grundlaget for, at
Byrådet i budgettet har afsat 5,6 mio. kr., som er suppleret med et tilsagn om
statsstøtte på 2,8 mio. kr. Områdefornyelsen for de i alt 8,4 mio. kr. skal være
færdig senest januar 2020.
Han fremhævede, at sidste borgermøde gav mange gode indspark og ønsker til
ændringer. I de skitser der nu vil blive præsenteret, er der forsøgt at imødekomme
flest mulige af de ønsker om ændringer og tilføjelser der blev fremført.
Gennemgang af hovedtema 1, stisystem, busterminal, trafiksikkerhed og
areal mellem hal og skole
Poul Aas gennemgik skitserne. De hastighedsdæmpende foranstaltninger der er
planlagt, vil blive udført under hensyntagen til kloakfornyelsen. Således vil visse
initiativer på området mellem hal og skole først blive udført ultimo 2018.
Anlæg af ny busterminal forudsætter arealkøb og en særskilt bevilling fra Viborg
Byråd. Dette er under udarbejdelse.
Gennemgang af hovedtema 2, Stationsareal og midtby
Poul Aas gennemgik skitserne. Indsatsen konsekreres i 5 område kaldet Plantform
1-5. Hver platform markeres ved Himmerlandsstien med et markant element i
beton, der bl.a. indeholder siddemulighed.
Siden gennemgangen på sidste borgermøde er Platform 1, ved det nye
forsinkelsesbassin, kommet til. Endvidere er platform 4, byens torv, blevet
suppleret med et markant vartegn, ”vandtank”. Inspirationen er hentet fra de
vandtanke der stod ved mange stationer til påfyldning af vand på damplokomotiver.
Overordnet tidsplan
Poul Aas gennemgik en overordnet tidsplan, som er tilpasset kloakfornyelsen. Der
vil ske anlægsarbejder i Møldrup i 2017-19. Hvornår de enkelte delprojekter går i
gang, vil afhænge af hvornår de aftaler og myndighedsgodkendelser der er
nødvendige foreligger.
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Herefter var der en pause med mulighed for at kikke nærmere på ophængte
plancher og stille spørgsmål til de fremmødte repræsentanter fra kommunen og
rådgiver.
Gennemgang af hovedtema 3, foreningshus
Mette Almind, formand for borgerforeningen og medlem af følgegruppen, gav en
kort orientering om status. Man er ved at skabe sig et overblik over den
organisering og økonomigrundlag der er nødvendig for at komme rigtig i gang. Hun
påpegede, at det under alle omstændigheder bliver nødvendig med ansøgning til
fonde for at få penge til indretning m.v.
Der er fremsendt ønske om kommunes opkøb af Jernbanegade 1 til
sammenlægning med den tidligere stationsbygning. Kommunen arbejder på
sagen, som bl.a. indebærer en politisk godkendelse af såvel opkøb som den
kommende drift.
Spørgerunde
Der blev stillet en række opklarende spørgsmål og kommentarer til det fremlagte.
En del blev besvaret og/eller begrundet. Bl.a. blev der fra skolebestyrelsen efterlyst
en række foranstaltninger. Bestyrelsen blev bedt om at fremsende kommentarerne
til kommune.
Endvidere blev der spurgt til adgangen for Rolighedsvej 5 når den nedlægges.
Benny Christensen viste en skitse af en planlagt ny tilkørsel fra Bag Højen. Der vil
samtidig blive etableret en ny P-plads for hundeskoven.
Der blev efterlyst bedre belysning på Himmerlandsstien. Thorkild Vestergaard
oplyste, den nuværende solcellebelysning ikke fungere tilfredsstillende. Der
arbejdes på en løsning.
Hvad sker der nu
Benny Christensen oplyste, at kommunen nu vil få gennemført de nødvendige
aftaler og arealkøb. Endvidere sammen med rådgiveren få indhentet de
myndighedsgodkendelser der er nødvendige.
Når alt det er på plads vil rådgiveren gå i gang med projekteringen og udbud. Det
er endnu ikke afklaret i hvor mange etaper gennemførelsen vil blive opdelt.
Afslutning
Johannes Vesterby afsluttede spørgerunde med et svar på kritik af, at der er gået
lang tid siden byen arbejde med sit ideoplæg i 2013. Det tager tid at arbejde med
områdefornyelse. Det er også et af formålene med områdefornyelse for at sikre
proces og dynamik. Det at man arbejder grundigt gør at man får ejerskab. Det
tager tid – og tiden er givet godt ud!
Johannes Vesterby sluttede af med en stor tak til fremmødet og den positive
modtagelse de fremlagte skitser har fået.
Der blev opfordret til at følge med på viborg.dk/byfornyMoeldrup
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