
Referat af møde i Lokalrådet den 20. august 2013.08.20 
 
Tilstede: Ib, Søren, Irene, Betty, Bjarne, Lise 
Afbud:    Herle 
 
 
Referent: Lise 
 
Formålet med mødet var, at klarlægge, hvad vi vil vise og fortælle de politikere, der tager imod 
invitationen til en rundvisning. 
 
1.  
Samtale inden 
rundtur 

Tre politikere har på nuv. tidspunkt reageret på brevet. Betty mødte 
tilfældigt Clemmensen (V), der gav udtryk for, at vi skulle skrive igen og 
sætte en dato for rundvisningen. 
Vigtigt, at det ikke bliver en Monnumentområde-tur 

2. Nedrivninger Vores fokus ift. politikerne skal mest være på opbygning af nyt. 
Dog kan vi fortælle, at 9 bygninger er væk (Hjørnet, HJ. Larsen, Harald 
Blåtand, Bageren, Maleren, 2 ejendomme, , Rektorboligen, Telefoncentralen 
(hotel), og 3 ventes nedrevet (kapellet, menighedshuset, toiletbygningen) 
(Og så for egen regning Utrygheden for de, der stadig bor indenfor 
monumentområdet). 

3. Fældninger af 
træer 

Mærkeligt, at alle syge træer stod indenfor monumentområdet. 

4. Trafik Lokalrådet fastholder sit forslag med sivevej ned gennem p-pladsen ved 
Fakta. 
Det brede Mølvangvej-sving passer godt sammen med Gormsgade indtil 
indsnævringen ved Vestergade. Der bør laves vigepladser i den sidste del, så 
der fortsat kan køres i begge retninger. Belægningen skal være 
fartdæmpende. 
 

5. Torv På sigt et torv på vestsiden af Sparekassen, med omgivende bebyggelse. 
6 Kig fra Gormshøj Nedrivninger har åbnet for et kig ind i ikke særlig charmerende baggårde 
Besluttet: Nyt brev til politikerne, med invitation enten 1 eller flere mulige datoer, 

se forslag 
Evt. Frustrerende at anlæg fortsættes indenfor monumentområdet inden 

indsigelser/forslag har været færdigbehandling i byråd. 
Vi har ikke inkluderet Møllegade, Jernbanevej, Skovgade og Amhøjvej, 
Fårupvej – skal vi mon ikke ind på noget med trafiksikkerhed? 
 

 
Forslag til mødets opbygning: 

1. Mødested, hvor der kort fortælles om forandringerne i byen, og hvor vigtigt det er, at der er 
liv for byens borgere. Sammenhæng færdselsmæssigt, mulighed for et butiksliv/caféliv  

2. Tur op på Gormshøj, hvor baggårde fremvises, mulig sivevej udpeges, randbebyggelses 
mulighed vises 

3. turen går videre ned langs Sparekassebygningen, ad Runevej og forbi Runecentret og 
Stationen (hvis grimhed vel også kan påpeges) 

4. turen går tilbage til Møllegade og hen til det fremtidige torv med forklaring 
 
Hvis det vold-regner, er vi næsten nødt til at have en plan 2! 


