Referat af opstartsmøde omkring områdefornyelse i Bjergby
Mandag den 20/02-18 i Bjergby forsamlingshus
Fra Morsø Kommune: Lauritz Rask og Katrine Bundgaard

Dagsorden for mødet:
-

Opsamling på forløbet indtil nu (Morsø Kommune)
Tidsplan (Morsø Kommune)
Borgernes opsamling, bemærkninger og forventninger til kommunen
Roller og form (Morsø Kommune)
Eventuelt

Opsamling på forløbet
-

-

I efteråret 2016 blev der udarbejdet et byfornyelsesprogram med en helhedsplan over ønsker til
indsatsområder i Bjergby. Visionen for Bjergbys områdefornyelse er at forstærke Bjergbys identitet som
den grønne by i bakkerne og børnenes by.
Der fokuseres på 2 større projekter ved Sandgraven og Genbrugsen samt en generel forskønnelse små
steder rundt om i landsbyen.
Med programmet er der sat et udgangspunkt – nu skal projekternes formes i de enkelte
arbejdsgrupper, hvor projektet med Annalises have ved friskolevej er sat i værk.
Økonomien i områdefornyelse er 2.100.00,- hvor der er afsat midler til de forskellige projekter.
Beløbene skal ikke forstås som det endegyldige beløb, men også som en indikation og vægtning af de
forskellige projekter.

Tidsplan
-

Kommunen vil gerne være behjælpelig med at søge supplerende midler hjem og sparre ift.
ansøgninger.
Morsø Kommune fortæller at udgangspunktet er, at første projekt, Sandgraven, anlægges i 2019. I 2018
beskrives og projekteres projektet.

Borgernes opsamling, bemærkninger og forventninger til kommunen
-

-

-

Borgerne har holdt et møde forud for opstartsmødet med kommunen. På mødet blev der snakket om
at prioritere sandgraven som det første projekt. Herudover blev der snakket om genbrugsen og
området omkring. Der er et ønske om at udvide parkeringspladsen ved skolen.
Til projektet ved sandgraven blev der gjort opmærksom på at tænke over sikkerhedsforanstaltninger
ved at anlægge legepladser og drift/vedligehold af det.
Der er en forventning til kommunen om, at projekterne er noget vi gør sammen. Dette kan kommunen
kun tilslutte sig. Ud over at lave gode anlægsprojekter er en vellykket områdefornyelse en social
begivenhed. Det er også en begivenhed der bringer lokalsamfund og kommune tættere på hinanden.
Der er ikke penge til drift og kommunen har ikke mandskab til at drifte alle de projekter der kommer i
forbindelse med områdefornyelsen. Vi skal derfor huske driften og være enige om hvor ansvaret ligger.
Nogen projekter, for eksempel petanquebane, blev ikke udvalgt til anlæg i landsbyfornyelsen. Det
betyder ikke, at det ikke er gode ideer, som man ikke skal gå videre med i anden sammenhæng.

-

Der kan godt søges flere penge til at supplere landsbyfornyelsespengene med. Det kan borgere godt
gøre, selvom kommunen er projektejer. Anne Holm i kommunen kan hjælpe med at finde fonde og give
gode råd til ansøgning.

Formen på forløbet fremadrettet:
-

Til mødet blev det fremlagt at det i første omgang kun var sandgravens arbejdsgruppe, men
efterfølgende har kommunen vurderet at de gerne vil være med til et kort møde med andre
arbejdsgrupper. Kommunen inviterer derfor ALLE arbejdsgrupper til et separat opstartsmøde.

-

Der vil blive indkaldt til offentlige statusmøder, hvor arbejdsgrupperne får mulighed for at vise
projekterne og få inputs til projekterne. Referater bliver lagt på hjemmesiden.

-

Arbejdsgrupperne har et medansvar for, at kommunikere om projektet lokalt.

-

Arbejdsgruppernes roller: Det er gennem arbejdsgrupperne man kan få indflydelse og de er stadig
åbne. Arbejdsgrupperne må gerne være dynamiske, hvor folk kommer og går efter interesse og
overskud. Projekterne udvikles i samarbejde med arbejdsgrupperne. Kommunen er tovholder på de
forskellige projekter. Det er kommunen der træffer de endelige beslutninger og som beslutter
økonomi/tidsplan mm. Kommunens politik på projekter er kvalitet fremfor kvantitet.

-

Borgere i Bjergby kan nås via e-mail, opslagstavle og facebook. Facebook er borgerforeningen, skolen
og idrætsforeningen.

Arbejdsgruppemøder og listen over arbejdsgrupperne bliver opslået via byens informationstavle samt på
borgerforeningens og skolens facebookside.

