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Forord

Denne borgerplan er lavet med udgangspunkt i et stormøde i
Sparkær forsamlingshus, februar 2008. Her deltog 170 af byens
indbyggere.
Det er borgernes ønske, at have indflydelse på byens udvikling og
samtidig bevare styrken i det fællesskab, som er kendetegnende
for en landsby af Sparkærs størrelse.
Sparkær er centralt placeret, i skøn natur, midt mellem Viborg
Skive og er derfor attraktiv at bosætte sig i.
Sparkær er en aktiv landsby med et rigt foreningsliv. Her er
børnehave, skole, plejehjem og kirke. De er sammen med
forsamlingshus, medborgerhus, spejderhytte og idrætsanlæg
rammen om dagligdag og fritidsaktiviteter for enhver aldersgruppe og interesse.
Byen er kendetegnet for at kunne tilbyde børn en opvækst i
overskuelige og trygge rammer.
Borgerplanen er udarbejdet med velvillig hjælp fra personer med
særlig indblik i de forskellige interesseområder.
Borgerplan tænkes revideret løbende, mindst hver 4 år for at sikre
opfølgning og videre udvikling.
Sparkær lokalråd, juli 2008
Margit Pedersen gravhojen13@dlgtele.dk 86645540
Mikael Olesen

mikaelo@mail.tele.dk
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Niels Povlsen

nip@mvb.dk
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Nordstjernen

Åbner igen som friplejehjem
Bestyrelsen bag den selvejende institution Nordstjernen arbejder på at omdanne
stedet til et såkaldt friplejehjem. Loven der blev vedtaget i januar 2007, er først nu
ved at være klar til at kunne bruges. Bestyrelsen har fået certificering fra
velfærdsministeriet, og har så langt det er muligt for nuværende, også alle øvrige
godkendelser på plads.
Det kommende friplejehjem får plads til 25 beboere. Bestyrelsen vil drive
Nordstjernen videre som et traditionelt plejehjem. Ved bl.a. at beholde sit eget
køkken og servere alle måltider frisktillavede, kommer Nordstjernen til at udgøre et
reelt alternativ til andre plejehjem, ikke bare i Viborg Kommune, men også i de
omkringliggende kommuner.
Bestyrelsen ser optimistisk på fremtiden. Der har allerede været adskillige
henvendelser om at få reserveret en plads, lige som der har været henvendelser fra
personale der ønsker ansættelse. En endelig startdato kan Nordstjernen dog ikke give.
Næste skridt er at få del i kvoten på 550 pladser på landsplan der er til rådighed i
2008. Dernæst skal der sættes håndværkere i sving og personale skal ansættes. Det er
dog stadig bestyrelsens håb at Nordstjernen kan slå dørene officielt op sidst på året.
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Sparkær Skole

Sparkær Skole er en lille skole med ambitioner. Dels med ambitioner om at blive større, men også
med ambitioner om fortsat at udvikle sig som organisation. På Sparkær Skole mødes eleverne af
engagerede, fagligt dygtige og socialt bevidste ansatte, der hver dag møder eleverne i øjenhøjde.
Sparkær Skole er kendetegnet ved rummelighed, trivsel og læring.
Pr. 1.januar 2009 udvides organisationen, da børnehaven ”Søløven” også bliver en del af den
samlede organisation. Det skaber et godt fundament for børnene i Sparkær, da det fremover bliver
muligt at skabe en sammenhæng i børnenes opvækst fra de er 3-13 år.
Samarbejde mellem skolen og hjemmet:
På Sparkær Skole har vi forventninger til hinanden. Skolen har forventninger om, at forældrene
kontakter skolen i det omfang, det er nødvendigt for at opretholde et godt samarbejde og fælles
fokus på elevernes trivsel og læring.
Forældrene kan forvente, at skolen kontakter hjemmet i samme omfang. Dialogen er utrolig vigtig,
hvilket derfor er en helt naturlig del af hverdagen her på skolen.
Rummelighed på Sparkær Skole:
At vi som mennesker er forskellige og har forskellige forudsætninger, anses på skolen for at være
en styrke, der er med til at udvikle os alle som mennesker.
Skolen tager hånd om elevernes forskellige forudsætninger og skaber plads for den enkelte til at
han/hun kan udvikle sig og opleve succeser i hverdagen.
Trivsel på Sparkær Skole:
Trivsel er en forudsætning for læring. Det skal være trygt, spændende og ikke mindst lærerigt at gå i
skole på Sparkær Skole. Alle ansatte er meget opmærksomme på den enkelte elevs trivsel og skolen
tager hånd om de udfordringer den enkelte møder i livet. Den enkelte er del af et forpligtende
fællesskab, hvor gensidig respekt er et af nøgleordene.
Læring på Sparkær Skole:
Skolens kompetente ansatte sikrer de bedste rammer for at læring og udvikling finder sted. Et
væsentligt tiltag på skolen er morgenlæsning. Hver morgen læser alle elever 15 minutter. Indsatsen,
skolens fagligt dygtige ansatte og samarbejdet med forældrene omkring udviklingen af den enkeltes
læsekompetencer gør, at elever på Sparkær Skole læser bedre end gennemsnittet på landsplan.
Denne faglige styrke hos den enkelte elev er med til at skabe fordelagtige forudsætninger for
tilegnelsen af faglige kundskaber i skolens øvrige fag.
Læring er en del af livet - hele livet og skolens mål er at skabe de bedste forudsætninger, hos den
enkelte elev, for livslang læring.
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Udstykning.

Det foreslås, at de skraverede områder på vedlagte landinspektørskitse udlægges til
kommende boligområder i Sparkær.
Områderne skal som udgangspunkt udlægges som åben lav bebyggelse, bortset fra et
område nord for plejehjemmet Nordstjernen, som vil være hensigtsmæssig med tæt
lav bebyggelse.
Øvrige områder med tæt lav bebyggelse, er ikke efterspurgt på nuværende tidspunkt,
hvorfor det ville være hensigtsmæssigt, at ændre lokalplanen 04.B.06.02 til åben lav
bebyggelse.
Med hensyn til erhversgrunde, kan området med nuværende erhverv udbygges evt.
med matr. nr. 9e, således at ”rugekasseordningen” bibeholdes, og erhvervsdelen ikke
væsentlig udvides.
Der henvises til bilag 1 = A3 tegning af udstykningsområder.
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Projekt Billingeparken
Billingeparken er et område på 1,8 ha. hvor bl.a. skolens elever er kommet
med ideer til områdets anvendelse. Eleverne kom med forslag om
bmx/cykeltumlebane og en asfaldbane på 20 * 30 meter, hvor der skal
etableres motorvejs-astfalt, så den kan bruges til rulleskøjter. Om vinteren
kan den overrisles med vand, så den kan bruges som skøjtebane.
Derudover er der planer om amfiteater ved Billingespils-pladsen. Der skal
etableres en sti fra Bækkegårdsvej ind til området, hvor der også skal
opstilles mindst 2 skovturs-pavillioner. Dette er første etape som forventes
igangsat ultimo 2008.
I næste etape er der planer om beachvolly-bane og en koldhal på 20*40
meter. Derudover en overbygget scene til Billingespil, som også kan
anvendes til koncerter.
Det bliver et attraktivt område som ligger mellem Præstebakken,
Bækkegårdsvej, Rahbecksvej og sportspladsen og det vil binde denne
bydel fint sammen.
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Tog standsning i Sparkær
En arbejdsgruppe er godt på vej til at få genetableret togstandsningstedet i Sparkær.
Dette tiltag på infrastruktursiden vil tilgodese nuværende og kommende borgere i
Sparkær, samt sikre nærhed til regionshovedstaden Viborg.
Borgerne ønsker at gøre brug af togforbindelsen, da det giver følgende fordele:
Mindske transporttid til uddannelsessteder og arbejdspladser.
Øger mulighed for fleksible/skæve arbejdstider.
Større mulighed for deltagelse i kulturaktiviteter.
Miljørigtig løsning der mindsker bilkørsel.
Mindsker presset på parkeringspladser i Viborg midtby.
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Sø parken
Sparkær er omgivet af mange naturskønne områder, der i blandt søen,
som ligger midt i byen.
Der er dog muligheder for at gøre området omkring søen endnu bedre:
Ved en udvidelse af søen og anlæggelses af ”sandstrand” ved den eks. sø-park.
På den måde åbner vi op for flere friluftsaktiviteter til gavn for byens borgere.
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