BORGERPLAN
FOR
LANDSBYEN VINDUM
Udarbejdet ultimo 2006

Indholdsfortegnelse.
Forsiden – viser Byens grønne område og legeplads
Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum
Billede af Vejen ind gennem Vindum by.
Billeder fra Vindum by – legeplads – Vindum kirke – Vindum Overgårds vej
Vindums historie – Billede fra Indvielse – Borgerdag 2006
Kort om Vindum Borgerforening – Billeder fra Byarealet i Vindum
Billede af en Erhvervsvirksomhed –
Prioriteret ønskeseddel – Opgaver her og nu – lidt senere – og hvad har vi
nået.
Præsentation for Borgerne - Efterskrift
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Vi ser her et billede fra vejen gennem Vindum by – en af de store ønsker er en
fartdæmpning gennem byen med midterstriber – ligeledes byporte ved indfaldsveje.
Nutid i Vindum
Landsbyen Vindum er placeret ca 5 km fra Bjerringbro og 6 km fra Rødkærsbro. Vindum
er en landsby på ca 55 husstande – og har ca 140 indbyggere indenfor byskiltene. Der er
ikke i dag dagligvarebutikker i Vindum – men der er nogle få håndværksvirksomheder (
V.V.S firma – Mekaniker – Tømrer – El ) desuden er der Vindum Forsamlingshus, som er
mødestedet for områdets beboerer, og som lejes ud til fester og arrangemeneter for andre.
Vindum kirke er placeret 800 m fra Landsbyen ved Herregården ” Vindum Over-gaard ”.
De fleste huse i Vindum er enfamilie huse og nogle få mindre gårde. Mange af husene er
renoverede i dag. Busrute går gennem Vindum.
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Fra Vindum har man udsigt til de store vindmøller – 5 stk er placeret her.

Fra legepladsen I Vindum

En af indkørslerne til Vindum Overgaard

Vindum kirke set fra Vindum siden

Bold legestedet eller basket / volley pladsen

Legeområdet i Vindum benyttes meget af
dagplejemødre – som mødes her – med deres
dagpleje-børn.
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Vindums Historie.
Navnet Vindum sigter til stedets høje og stedets forblæste beliggenhed.
Landsbyens alder er svært at sige noget om - men bostedet er tidligere end kirken – idet
navne som ” um ” byer ofte meget gamle. Kirken blev bygget omkring år 1200 e.kr. Den
anseelige kirke har romansk apsis, kor og skib, udført af granitkvadre på dobbeltsokkel.
Våbenhuset er opført i 1600 tallet. Traditionen tro i området er der anvendt sten fra den
nedrevne Faldborg kirke. Tårnet er opført i senmiddelalderen.
Før selvejet var der i Vindum sogn 10 gårde og 3 huse, som hørte under Vindum
Overgaard.
I sognet er der en langhøj og 22 gravhøje. 156 gravhøje er sløjfet eller ødelagt.
I en mose i Vindum sogn, er der fundet et moselig, men kun håret var bevaret.
Der har været 4 helligkilder i sognet – Karlsbrønd på Vindum hede, Busnapbrønden på
Fårup mark, Faldborg helligkilde, og en kilde på på enggårdens mark ved Brandstrup.
Ligeledes skal nævnes ” Vindum stenen ” ved Vindum skov – der vejer flere tons.

Billeder fra Borgerdag – og indvielse af Legeplads og Byareal i Vindums bymidte år
2006.

Side 4
.

Vindum Borgerforening har været meget aktiv med at søge økonomiske midler til at
igangsætte forskønnel-sesprojekter i Landsbyen – og ligeledes beplantning m.v. har været
aktiviteter de seneste år.
Byskilte og byporte er på ønskesedlen fra Vindums side. Der mangler informationsskilte –
og en flagalle vil også være et af ønskerne.

Motorsavskunstner i Vindum

Formand Bibi for Borgerforeningen i Vindum.

Resultatet fra kunstnerens side Det gamle mejeri er i dag et
blev et legeredskab.
mekanikerværksted
Hvilke aktiviteter er så
væsentlige for Vindum nu:
Fartdæmpning igennem byen
Børnepasning
Kollektiv transport / Teletaxi
Bredbånd
Byporte Renovering af Forsamlingshus
Bålplads på byarealet
Beskæring af nogle træer
Tilbud til unge
Tilbud til ældre
God modtagelse af tilflyttere
Beskyttelse af
vandindvindings-områder
Etablering af bedre sti til
Vindum-stenen
Balancebom på Byareal
Afstribning på P – areal ved
forsamlingshus

Hvilke Ønsker kan vente lidt
– men er også væsentlige løbende:
Oprydning på ejendomme
med diverse oplag.
Habitatsområder
Skovrejsning
Flere stier
Nedrivning af kommende
faldefærdige ejendomme
Mere turisme
Opfriskning af Trekantsområdet Vindumvej 94 – 102
Bøgehæk og Lindetræer på
visse steder
Fælles Aktiviteter for Borgerne.

Kæmpelagkager hørte også
med Borgerdagen i Vindum.

Det er dejligt, at have et
samlingssted i Landsbyen.
Hvad har vi nået til nu:
Et fælles areal – Et byareal
En Legeplads
Borde og Bænke
Nyt asfalt gennem byen
Starten på stien til Vindum skov
Boldområde ( Volley – Basket )
Start på Bredbånd
Renovering af fortove

Dette er p.t. ønskesedlen for
Landsbyen Vindum
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Præsentation for borgerne:
Oplægget blive præsenteret for Borgere – idet oplægget hænges op på byens
opslagsstander ved Forsamlingshuset og busstoppestedet midt i byen.
Eventuelle indsigelser eller ændringer til oplægget skal være skriftlige og med underskrift
og skal fremsendes til:
Bibi Poulsen, Borgerforeningen
Oplægget fremsendes til kommunen i dec. måned 2006
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.
Vindum Borgerforening - og Landsbykæden i Bjerringbro Kommune
På vegne af ovennævnte
Dec. 2006
Arne E. Jørgensen
Formand Landsbykæden
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