BORGERPLAN
FOR
LANDSBYEN DALSGAARDE
Udarbejdet ultimo 2006

Udsigt fra Dalsgaarde mod Vindum Skov - det er rent natur.
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Vi ser her indkørslen til Dalsgaarde fra

Indgang til den ” Japanske have ”

Vest – fra Viborg og Vejrumbro.

hos Herdis og Harry Andersen

Opstartsmøde på Borgerplan.
Der var et møde i Dalsgaarde Sct Hans
Aften 2006, - Hvor der samlet de fleste af
Dalsgaardes hustande hos Mekanikeren –
Harry Andersen.
Der var dækket op med borde og stole i
Autoværkstedet.
Udenfor en stor grill – hvorfra der blev
serveret pølser – grill bøffer fra hest og
andet grill kød.
På bordene var salat og flutes.
På dette møde – med både hygge og
alvorlige punkter på dagsordenen, blev
Dalsgaardes fremtid debatteret og mange
ting var oppe i løbet af mødet.

På mødet med Borgerplanen – 23. juni
2006 var Sven – Henrik Brandstrup fra
Viborg amt til stede – og Arne E. Jørgensen
fra Landsbykæden i Bjerringbro kommune.
Punkterne fra dette møde – og senere
møder og diskussioner i Dalsgaarde er
samlet under ” Ønsker fra Dalsgaarde ”
Samlingsstedet i Dalsgaarde er klart i AutoVærkstedet. Her foregår også det sociale liv
og ” tingene bliver vendt her. ”

Side 2

Historisk Baggrund
Navnet Dalsgaarde kommer sikkert ud af ” mandsnavnet ” Dal - og stedet har været
nogle få gårde – deraf resten af navnet. Så stedet kom til at hedde - ” Dalsgaarde ”
I 1345 støder man på navnet ” Dal ” mere vides ikke om Dalsgaarde.
Der er ikke væsentlige levn fra fortiden tæt på Dalsgaarde.
Andet:
I Dalsgaarde oprettedes i 1900 en Friskole – og denne friskole fortsatte og var i funktion til
1970.
Placeringen af Dalsgaarde er nok ikke helt tilfældigt, idet Bostedet er placeret højt –
således fremmede eller fjender ikke kunne komme tæt på uden at blive set.
Stedet er tæt beliggende ved Vindum skov – hvor man kunne skaffe vildt – og brænde
samt tømmer m.v. til huse.

Eksisterende forhold
Dalsgaard ligger ca. 3 km fra Mammen og på vejen til Vinkel. Samt på vejen fra Vindum til
Vejrumbro. Der er ca. 12 Husstande – og ca. 30 beboere indenfor den samlede
bebyggelse.
Bebyggelsen består af mindre landbrug – og af enkelt huse.
Der findes i landsbyen en – Automekaniker – der er en Gårdbutik ( Mohair får ) med
bekædnings-genstande fra Mohair uld. Samt en Udstillingshave – ” den Japanske Have ” –
Denne have er åben i sommerperioden og efter aftale.
Busruten Viborg Bjerringbro går igennem Dalsgaarde.
Dagplejemulighed er i Mammen eller i Bjerringbro.
Der er en ” uofficiel ” borgerforening som omtalt på side 2.

Fremtidige Forhold
Dalsgaarde er en af de mindste Landsbyer i området – men den bør have samme
opmærksomhed som alle de øvrige landsbyer. Se ” Ønsker ” fra Dalsgaarde.
Derfor er det også væsentligt, at Dalsgaarde bliver tilgodeset med et beløb – der er ingen
forsamlingshus – men der etableres så et ” uofficielt ” socialt samlingssted.
Den ny Storkommune – må tage dette op til drøftelse – således der afsættes et mindre
beløb enten på det kulturelle område eller som et beløb – i forbindelse med ”
Forsamlingshuspuljen ”

Sct Hans aften - med Grill udenfor
Dette var også Borgeraften med start på
Borgerplan

Hygge i Autoværkstedet – en Sct Hans Aften i
2006
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Gårdbutik - Så flot kan en skiltning laves

Indkørsel til Mohair Gårdbutikken

Vejen mod Vindum
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Manglende opgaver og ønsker fra Dalsgaarde:
Fartdæmpnings foranstaltninger gennem Dalsgaarde
Det drejer sig om de 3 indfaldsveje til Dalsgaarde – kan være ” bump ” – eller
bedre skiltning - - eller chikaner i form af blomsterkummer.
- Belysning i Landsbyen ønskes – der er p.t. ingen gadelys.
- Et ” grønt område ” på trekanten i Dalsgaarde med bålplads – en hæk - en
Petanque bane – et græsareal til at lege – spille bold på.
- Indgangsportaler – til Dalsgaarde – Byskilt med navn – blomster etc.
- Vejspejle ved krydset Bjerring Hede – Dalsgaardvej – Hesselholt
Der er et farligt sted her – og meget svært at se andre trafikanter på dette sted.
Prioritering af ovennævnte ønsker skal diskuteres med Dalsgaarde borgere.
Dette tænkt anvendt som en Borgerplan for Dalsgaarde.
-

Præsentation for borgerne:
Oplægget blive præsenteret for Borgere – idet oplægget hænges op på Autoværkstedets
opslagsstander – eller uddeles i landsbyen.
Eventuelle indsigelser eller ændringer til oplægget skal være skriftlige og med underskrift
og skal fremsendes til:
Ketti Eriksen, Hesselholt 3, Dalsgaarde, 8850 Bjerringbro. – Tlf 8668 5063
Mail: ketti@postkasse.com
Herdis Andersen – Hesselholt 5, Dalsgaarde, 8850 Bjerringbro - Tlf 8668 5180
Mail: herdis@andersen.mail.dk
Oplægget fremsendes til kommunen i jan. måned 2007
Efterskrift:
Efter modtagelse i Bjerringbro Kommune fremsendes planen til Viborg Ny Storkommune
til Erhvervs - og Udviklingsudvalget.
Eventuelt kan der på grund af tidsforløbet ske mindre ændringer og omprioriteringer i
fremsendte materiale – men det tror vi på kan afklares med Planlægningskontoret i Viborg
Ny Storkommune.
Landsbyen Dalsgaarde - og Landsbykæden i Bjerringbro Kommune
På vegne af ovennævnte og tilsendte papirer fra Dalsgaarde
Udarbejdet i samarbejde med Dalsgaarde
Arne E. Jørgensen
Formand Landsbykæden
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