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Ønsker til budget 2015 ff.
Kære politikere,
- vi skriver til jer, fordi I inden så længe skal af sted til jeres årlige budgetseminar. Vi har
som i tidligere år opstillet en liste med vore prioriterede ønsker til anlægsopgaver i Bjerringbro-området i det kommende budgetår (2015) og overslagsårene.
I år er vi igen optaget af at få stiforbindelserne på plads, så de to nye cykel- og gangbroer
kan få forbindelse med hverandre og efterhånden begynde at danne dette ”Ottetal”, som
vi er begyndt at kalde bro- og stisystemet i Bjerringbro. Disse ting ligger både im- og eksplicit i Centerplanen for Bjerringbro, som jo fortsat er en del af kommuneplanen for Bjerringbro:
Prioriteret opgaveliste:
1):Etablering af Pramdragerstien fra/til broen ved Kjællinghøl på sydsiden og i første omgang frem til den nye Engvejsbro. Projektet er et led i realiseringen af ”Ottetallet”. Vi forstår, at dette projekt er under udarbejdelse – herunder også en anløbsbro over for Sol- og
Vandtrappen og en stiunderføring under vejbroen i Brogade.
2):Sti der forbinder Møllebækbroen med idrætspark-området, dvs. fodgængerovergang på
Vestergade, sti norden om Mølledammen og vesten om Møllehusene. Sammen med broen
udgør det en sikker vej til/fra idrætsparkområdet for de ”bløde” trafikanter i sydbyen og
sikker skolevej til/fra Egeskovskolen.
3): Hvis man opfatter Sol- og Vandtrappen som et opholdsrum, så savner vi ”møblerne”:
Hvis området skal fungerer bedre, end det gør nu, skal der opstilles tre-fire borde-/bænkesæt på plænen vest for trappen, en pavillon/madpakkehus samt et toilet. Området bør desuden trafiksikres, så det ikke er muligt at køre biler ind på arealet, med mindre man har
en særlig tilladelse, jf. veteranbilfolket der mødes på plænen hver onsdag i sommerhalvåret.

4):En legeplads for både børn og voksne på plænearealet ved Gudenåvej øst for Møllebækbroen: Legepladsen for voksne forestiller vi os kunne bestå af udendørs motionsredskaber. Området henligger i dag som (forsømte) boldbaner. Det bør udvikles i overensstemmelse med den nye lokalplan for området og fungere som bagland i forhold til
den kommende anløbsbro for småfartøjer, kano-/cykeludlejningen og teltpladsen. Målet
med legepladsen for børn og voksne er at få langt flere turister end tilfældet er i dag til at
gøre holdt i Bjerringbro.
Laksefiskeri/Laksecenter
Som noget nyt, der ligger i forlængelse af bro- og stiprojekterne ved Gudenåen i Bjerringbro, ser vi gerne, at Viborg Kommune arbejder videre med at gøre laksefiskevandet ved
Bjerringbro endnu bedre, end tilfældet allerede er og kroner det med et projekt ”Laksecenter”. Altså dels en forbedring af laksefiskenes standmuligheder i åen, dels et projekt
hvor det bliver muligt for lystfiskere at overnatte i Bjerringbro og tilrettelægge et lystfiskerophold med udgangspunkt i det stedlige laksecenter.
En af måderne, man kan få taget hul på et sådant projekt, er ved at få det beskrevet og få
regnet på omkostningerne. En projektsum, der gør disse indledende øvelser mulige, kunne vi ønske os afsat i budget 2015.
Læ i Gågaden
Der skulle være afsat penge til at få færdigrenoveret Gågaden i 2015. Vi har ventet meget
længe på dette projekt og håber på, at pengene vil forblive afsat, så projektet kan realiseres i 2015.
Vi vil samtidig anmode om, at Viborg Kommune sammen med udviklingsrådet og Bjerringbro Handel gør en indsats for at få skabt mere læ i Gågaden. Gaden er typisk forblæst
på grund af dens øst-vest-orientering. Dette læ kan skabes med beplantning og/eller
afskærmning. Udfordringen er, at køretøjer – herunder navnlig udrykningskørertøjer –
også skal kunne forcere gaden. Vi håber, at kommunen i første omgang vil være behjælpelig med at få beskrevet en teknisk løsning, som er i stand til at honorere kravene.
Med disse ord ønsker vi jer et godt og konstruktivt budgetseminar.
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