Konklusionsreferat af beboermøde om renoveringsprojekt Nørresøbadet, Viborg
Mødedato:

Tirsdag den 28. juni 2016

Teknik & Miljø
Natur og Vand
Dato: 30. juni 2016

Mødetidspunkt: Kl. 17.00
Mødested:

Nørresøbadet, Gefionsvej 16, 8800 Viborg

Sagsnr.: 15/1765
Sagsbehandler: jrs

Emne:
Præsentation og drøftelse af skitseforslag til renovering af Nørresøbadet
(se link i fodnote).
Deltagere:
•
•
•
•

54 voksne og 4 børn fra Gefionsvej, Gylfesvej, Kærvænget og Erik Menveds Vej samt Initiativgruppen.
Martin Glud, mag@viborg.dk, Viborg Kommune – Børn & Unge.
Jørgen Jørgensen, jojo@viborg.dk, Viborg Kommune - Natur og Vand.
Jann Ribergaard, jrs@viborg.dk, Viborg Kommune - Natur og Vand (projektleder, referent).

Program og formål:
1.
2.
3.
4.
5.
Ad 1.

Velkomst v. Jørgen Jørgensen.
Orientering om indsatser mod uhensigtsmæssig adfærd i byens parker og anlæg v. Jørgen
Jørgensen og Martin Glud.
Præsentation af skitseforslaget v. Jann Ribergaard.
Drøftelse v. alle: Kan I som naboer tilslutte jer det skitserede stisystem? Er der konflikter
med servitutterne i området? Og i så fald: Hvordan kan vi løse dem? Evt. andet?
Den videre proces v. Jørgen Jørgensen.

Velkomst.

Jørgen Jørgensen orienterede om baggrunden for mødet og de politiske beslutninger om Nørresøbadet, hvor politikerne i Teknisk Udvalg den 15. juni 2016 har godkendt et skitseforslag fra arkitektfirmaet
Møller & Grønborg til renovering af Nørresøbadet – se fodnote1. Derfor er der, inden der sker en detailprojektering, behov for at høre berørte beboeres synspunkter.
I forhold til den udsendte dagsorden var der en tilføjelse om Kommunens indsatser mod uhensigtsmæssig adfærd i byens parker og anlæg.
Ad 2.

Orientering om indsatser mod uhensigtsmæssig adfærd i byens parker og anlæg.

Jørgen Jørgensen oplyste, at forvaltningen havde holdt møde med politiet om emnet. Af konklusioner
fra mødet kan nævnes:
• Udgangspunktet for Politiets arbejde er Ordensbekendtgørelsen - se fodnote2
• Politiet vurderede ikke, at udarbejdelse af et særligt ordensreglement for Nørresøbadet/parkerne vil imødegå problemerne eller give dem bedre muligheder for en indsats.
• Politiet vil forsøge at prioritere Nørresøbadet som et af de vigtigste steder af de grønne områder på deres aftenpatruljer.
Martin Glud orienterede om det nye initiativ fra SSP om unges brug af byens grønne områder. Han omdelte en kopi til alle med bl.a. telefonnumre på fire personer, som kan kontaktes – også uden for al-

1

http://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn/TekniskUdvalg/2016/6/15062016201606150830#11
2 https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=2113

mindelig arbejdstid - ved adfærd fra unge, der kræver opmærksomhed. Ved forhold, der vedrører ordensbekendtgørelsen, skal man dog fortsat kontakte politiet.
Der blev fra deltagerne udtrykt en stor tilfredshed med og tilslutning til initiativet, som man forventer
sig meget af.
Ad 3.

Præsentation af skitseforslaget.

Jann Ribergaard gennemgik kort side 8 og side 9 fra skitseforslaget - se fodnote3. Han understregede
den politiske beslutning om fase 1 og pointerede, at forvaltningen specielt havde brug for synspunkter i
forhold til sammenhængen mellem de skitserede stisystemer og de tinglyste servitutter.
Ad 4.

Drøftelse.

De vigtigste synspunkter fra drøftelsen:
•

Der var stor opbakning til initiativerne med at forbedre badeforhold/bundforhold, borde/bænke grillsteder og gøre området mere attraktivt for børnefamilier.

•

Det blev tilkendegivet, at den afgrænsende beplantning ikke må være for høj, og at enkelte
lodsejere gerne vil kontaktes konkret.

•

I forhold til de planlagte stiforbindelser til Kærvænget og Erik Menveds Vej var meningerne
delte, primært afhængig af, hvor man bor. Beboere på Kærvænget og Erik Menveds Vej ønskede ikke et oplyst stisystem, da man ikke ønskede øget gennemgående trafik og færdsel på
de to private veje. Specielt var der et stort ønske om at undgå øget biltrafik og parkering på
vejene. Man ønsker at holde fast i de gældende servitutter om begrænset adgang, via hegn
mod Erik Menveds Vej og via låge med nøgle mod Kærvænget.

•

Beboere på Gefionsvej kunne tilslutte sig oplægget og mente, at det gav bedre muligheder for
gåture, en bedre sammenhæng mellem området og byen og dermed også, at det kunne medvirke til at forbygge, at urolige elementer indtog området.

•

Der var desuden et stort ønske om fartdæmpende foranstaltninger på Gefionsvej.

Ad 5.

Den videre proces.

Jørgen Jørgensen takkede for fremmødet og tilkendegivelserne. Han orienterede om den videre proces
og den aktuelle tidsplan (fremgår også af hjemmesiden www.viborg.dk/noerresoebadet):
•
•
•
•
•
•

August/september 2016: Fastlæggelse af grundlag for detailprojektering og anlægsprojekt.
Efterår/vinter 2016/17: Udbud af anlægsprojekt.
Efterår/vinter 2016/17: Politisk behandling (Teknisk Udvalg): Valg af rådgiver.
Efterår/vinter 2016/17: Detailprojektering.
Efterår/vinter 2016/17: Myndighedsgodkendelser.
Forår 2017: Anlægsfase.

Deltagerne vil blive holdt orienterede om projektets videre forløb. Projektleder Jann Ribergaard kan
kontaktes på tlf. 87 87 55 66, e-mail jrs@viborg.dk.
Mødet slut ca. kl. 18.30.
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http://kommune.viborg.dk/acadre/Dagsorden/Files_997_6290266/6290266-15-06-2016%20%20Bilag%2011.01%20Bilag%201%20til%20TU%2015062016%20Nørresøbadet%20-%20skitseforslagpd….pdf
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