BORGERPLAN
FOR
LANDSBYEN TINDBÆK
Udarbejdet ultimo 2006

Side 1

Det ligger nogle gamle og pæne bindingsværk bygninger i Tindbæk.
Generelt.
Tindbæk er en Landsby – der af tidligere Viborg Amt er udpeget til særlig bevarings
område.
Tidligere Viborg Amt – skulle udarbejde en ” Plan ” for Tindbæk.
Hvor langt denne plan er kommet er svært at vide – og vanskeligt at finde ud af.
Derfor må Planafdelingen i Viborg Storkommune gøre et research arbejde med at se,
hvor langt man er – og hvordan en planlægning skal se ud.
De tidligere aktive ” ildsjæle ” i Tindbæk er desværre flyttet fra området. Der skal findes
nye – men det tager tid.

Indholdet i denne korte Borgerplan ( Sider 4 )
1.
2.
3.
4.

Borgerplan – og Billede af Bebyggelse fra landevejen ( Bjerringbro - Randers )
Billede af bindingsværk ejendom - Generelt - Indholdsfortegnelse.
Billede – Historie – Nutid – og Ønsker.

Side 2

Et kig gennem Tindbæk – fra indfaldsvejen ( Bjerringbro )
Historie – Tindbæk.
Forleddet i Tindbæk – mener man kommer ordet ” Tene ” der betyder ” ruse ” og bæk,
som navneordet bæk ( vandløb ).
Første gang man støder på Bostedet er i 1600 – men det er dog sikkert langt ældre.
Nordøst for Tindbæk er der en langdysse uden dæksten.
I Skjern sogn har der været i alt 111 gravhøje. 71 gravhøje er sløjfet eller ødelagt.
På Tindbæk Østermark har der været en helligkilde.
Nutid – Tindbæk.
Tindbæk ligger på randen af Nørreå dalen – ca 12 km nord for Bjerringbro.
Der er ca. 68 husstande med ca 150 beboere ( men dette er med Skjern indbefattet )
Der er ingen butikker mere i Tindbæk - men der er et forsamlingshus.
Bussen fra Bjerringbro, der går over Hammers-høj kører igennem Tindbæk. Den
gennemgående vej over Hammershøj mod Hobro og Motorvejen ved Onsild går i dag
uden om Tindbæk.
Ønsker fra Tindbæk:
Der har ikke været talt med Tindbæk området om deres ønsker m.v.
Tindbæk er som tidligere omtalt tildelt en særstatus af det tidligere Viborg Amt – nok også
på grund af beliggenheden i Nørreå dalen
Side 3

Præsentation for borgerne:
Oplægget vil blive præsenteret for Borgere – idet oplægget hænges op i forsamlingshuset
i Tindbæk – eller uddeles i landsbyen.
Eventuelle indsigelser eller ændringer til oplægget skal være skriftlige og med underskrift
og skal fremsendes til:
Arne E. Jørgensen, Nørrehedevej 27, Tange, 8850 Bjerringbro - Tlf: 8665 8270
Mail: dic-aej@post6.tele.dk
Oplægget fremsendes til kommunen i febr. måned 2007
Efterskrift:
Planen fremsendes til Viborg Ny Storkommune
til Planlægningsudvalget og 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.
Landsbykæden i Bjerringbro Kommune har udarbejdet dette oplæg på baggrund af
indhentede oplysninger.
Udarbejdet på vegne af ovennævnte og indhentede oplysninger

Arne E. Jørgensen
Formand Landsbykæden
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