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lndledning

I 1993 gik en gruppe mennesker i Grønbierg sommen om ot
udfærdige en helhedsplon for Grønbjerg. Boggrunden for
proiektet vor den vigende befolkningslol somi foren for skolens

og dog ligvo reho ndelens Iukn ing.
Gruppen blev i 1995 omdonnet til Den selveiende inslitution
Grønbierg - 2000.
I 

,l995 
b[ev Grønbierg udnævnt til Årets Londsby i Midt og

Vestiyllond ien konkurrence udskrevet of TV Midt/Vest.
Begrundelserne for ot volget foldt på Grønb1erg, vor bl.o.
helhedsplonen for Grønbierg, ot vi hovde inviteret fire
bosniske fomilier til byen, skoffet dem boliger og
kontoktfomilier og ol der vør/er el godi sommenhold og
engogemenl i byen.
I 1995 og 1996 hor Grønbierg - 2000 fået tildeli i olt
500.000,- kr. of lndenrig sm inisteriets Londdistriktspu lje.
Al denne opmærksomhed sommenkædei med dei gode lokole

engogement og opbokning hor giort, ot der er monge
forespørgsler på huse og leiligheder i Grønbjerg.
Derfor er det vigfigt, oi der gøres nogel her og nu i Grønbierg.
len kommune på Videbæks størrelse er der begrænsede
muligheder for ol hiælpe i et sådon omfong, som der idette
moteriole er skitserel.
Derfor ser vi de 200 mill. kr., der er sot of til byfornyelse i

Londdistrikterne som en indsprøitning og løft til londsbyerne
og londd istrikterne, og som kon bone veien for de tihog, der
bliver giort [or ot øge befolkningstollet og dermed oktivileten
ide mindre somfund. Til govn for londsbyens kulturelle og
erhvervsmæssige oktivitet og dermed også for londet som en

helhed.
Det gode lokole engogement, sommenhold og forberedende
lokole orbeide vil endvidere være et godl udgongspunki for
ot få ofprøvet en helhedsplon der omfotter boliger, erhverv,
service, friiid og det fysiske miliø i en oktiv londsby.

Grønbierg d. 14. ougust 1996

Mogens Bollegoord
Formond

Den selveiende instiiution Grønbierg - 2000
Algode 23
Grønbierg
692l Spiold
Ilt./tox97 3B 48 08
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Beskrivelse of byen

Grønbierg er ei londsogn (Nr. Omme Sogn) beliggende i

det nordvestlige "hiørne" of Videbæk Kommune, Ringkiøbing

Aml. Sognet hor 687 indbyggere (herof co. 400 i byen)

fordelt på co. 280 husstonde og 527 stemme berettigede
ved kommunolvolget i 1 994.

I Grønbierg og sognet er der foruden londbruget (25 Iondbrug

hvorof co. 20 drives som fuldtid), 3 slørre virksomheder med

co. 100 onsotte, bonk, dogligvoreforretn ing, kro, servicebuiik,
forrelning med bllled- og brugskunst, skole, børnehove med

skole fritidsordning og et omsorgsh jem med l6 fysisk,/psykisk
hondikoppede mennesker soml en række mindre virk-
somheder som lømrer, smed, elekhiker, murer og frisører.

Sognet hor en kirke, forsomlingshus og et meget rigt, oktivt
og vorieret foren ing sliv.

Hovedvei A1 I går lige øst for byen og en omisvei fro Herning

til Vesterhovet går gennem byen. Fro byen er der endvidere
en vei mod nord til Ørnhøi.l sommerperioder går en del tro-

fik gennem byen, og til doglig er der nogen tung trofik med

losttiler og lo ndbrug sredskober. En nedlogt privoibone, der

gennemskærer byen nord - syd, er omdonnet iil kirke - og

sood seresii.
Byen består of en long hovedgode med både ældre og nyere

bebyggelse. Der er ikke længere londbrug ploceret iby-
midten. Brugsen, kroen og [orsom ling shuset er ploceret i "by-

midten" om[ring et lille torv. Byen hor endvidere en lille plods
med bænke. Der er et grønt område til Sct. Honsfest, byfest
og ondet. Udbygningen of byen med porcelhuse er hoved-
sogelig foregået mod nord. Der er plocerei industri forskellige

steder i byen, hvorimod den fremtidige indu striudbygn ing

skol foregå mod nordøst.
I sognet er der et rigt og vorieret londskob med mulighed for

gå- cykel- og rideture. Byens hovedgode - Algode.
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Formålserklæring

Med et vigende elevtol i skolen, vigende befolkningstol,
nedlæggelse ot to købmænd skulle der gøres en indsols for
ikke ot miste den sidste indkøbsm u lig hed, skolen og dermed
grundloget for byen og sognet med dets virksomheder og
øvrige oktiviieter.

I morts 1995 blev Den selvejende institution Grønbierg - 2000
sliftet of I Z foreninger og inslitulioner i Grønbjerg.
Grønbierg - 2000's overordnede formål er i tæt somorbejde
med foreningerne i Grønbierg somt byrddet og forvoltningen
i Videbaek Kommune ot bibeholde og styrke sognets
serviceniveou, ved bl.o. isomorbeide med sognets foreninger
ot sikre grundloget for en skole. Fremme by- og erhvervs-
udviklingen, somt sporl, fritid soktivitet og kulturliv således ot
olle oldersgrupper hor mulighed for ot trives i sognet. Alle
disse oktiviteter skol på sigt fostholde og øge befolkn ingstollet
i el mindre londsbysomfund, idet oktiviteterne skol medvirke
til ot gøre del ottroktivi ot bosætle sig i Grønbierg/Nr. Omme
sogn. Grønbierg skol bevore sii londsbypræg, men der skol

være indbyggere nok, til ot skolen kon eksistere, kunde'
grundlog til dog ligvoreho ndelen somt beboere nok til ot
beskæftige de nuværende håndværkere. Service og fritidsfo-
ciliteierne skol være of et sådont omfong ot flest mulige resurser

udnyltes of så monge som muligl, korf sogt monge fælles

[ociliteter.

For ot Grønbierg (Nr. Omme sogn) skol blive og vedblive ot
være et bæredygtigt somfund skol:

- Der være mennesker nok i sognet, så der kon drives en

butik med dogligvorer. Estimeret: l6 [omilier mere med et

børnetol på co. 'l 
,y' pr. fomilie.

- Vores skole udnytles til de 100 børn, den kon rumme. I år
2006 skol der være 100 børn i Grønbierg skole. Herof
følger ot Grønbierg børnehus skol udvides lil co.72børn.

- Beboerne iolle oldre iGrønbjerg (Nr. Omme sogn) skol

kives, både iorbeids tid og fritid.

- Londsbymiliøet bibeholdes.

Problem

Fo rmå I

Målsætning
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For ot målet kon opfyldes skol der:

l.være boliger respektive porcelhusgrunde iil et øget
befolkn ing sontol og til olle oldersklosser og ønsker. Der

orbeides med ældreboliger, hobbylondbrug, bygge-
grunde, ungdomsboliger/værelser.

2.være et børnehus til dei øgede børnelol. En

børneposningsmulighed for børnefomilier er el obsolui krov
hvis det sko[ være ottroktivt ot flytte til Grønblerg. Med

100 børn i skolen påregnes der ol vaere 72 børn i

børnehuset i 2006.

3.være lritidsfociliteter for både børn og voksne. Møde-

steder giver en londsby liv og dynomik. Del gælder både

Forsomlingshuset, Kroen, Brugsen og sportsplodsen.
Fritiden udfylder en stor del of vores liv og i år 2000 vil

den fylde endnu mere. En possiv fritid foron fiernsynet giver

ikke liv i londsbyen. Det gør et lokolt o ktivitetscenter
derimod. Her kon mon møde ondre mennesker i sognet
på både ufor-pligtende og [orpligtende vis. Del lokole

oktivitelscenter skol nolurligvis ligge itilknytning til skolen,

hvor børnehuset og fodboldbonen i forveien ligger.

4.være et possende ontol erhvervsvirksomheder. Do det

er en fordel både tids mæssigt miliømæssigt ol bo nær sin

orbeidsplods vil vorige orbeidsplodser i et lille sogn være

medvirkende til ot tiltrække beboere. A[ industrier skol der

sotses på følgeinduslrier til ollerede eksisterende industrier,

do der herved vil være mulighed for ol nedsætle tronsport-

omkoslningerne og hermed energ iforbruget. Derudover skol

der sotses på mindre, miliøvenlige indushier, iværksætlere

5.vaere indkøbsmuligheder. For ot tilgodese den mindre

mobile del of belolkningen, undgå unødig tid og brændstof-

forbrug ved kørsel efter dogligrorer, somt bibeholde e'

mødested, oplysningssted, er del oI overordenllig slor

betydning oi dogliguorehondelen bibeholdes i lokol-

somfundet.

6.være smukke og miliøvenlige rommer ibyen, i sognel

som helhed således ol londsbymiliøet bibeholdes.
Grønbierg skol vaere indbydende og oltroktiv ot se på,

komme tii og være og færdes i. Dei orbeides i den for

bindelse m"å "by porte", trofiksonering, indkørselspo rtier,

siisystemer iog omkring Grønbierg, somt forskønnelse o[
Algode.

Krov til opfyldelse of mål-
sæln ing

Byens

6

Nye boliger

Den gomle sporlsplods

induslrivirkområde

forvel
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Boliger

I Grønbierg er der pr. 2. Jonuor 
'l 996 over I 40 personer

over 55 år. På et tidspunkt vil nogle of disse, der ønsker ol
blive boende i Grønbierg, få behov for ot bo imere
ældreegnede boliger.
Ved et møde orrongerel of en til formålet nedsot gruppe viste

det sig, ot l5 fil 20 aeldre ønskede ot flytle i en ældreegnel
bolig, såfremt der vor mulighed for det.

Der kon elobleres min. 6 ældreegnede olmennyllige boliger
på cenkolt beliggende grunde p6 Købmondsoll6/Koslonieoll6
og Algode 55.
Der ei søgt om 6 ældreegnede olmennyttige boliger til
opførelse i t eeO og 4 i 1997. Byrådeis indstilling er 4
ældreegnede olmennyltige boliger i 1997.
Opføre"ls. of ældrebotig"er vit iondsynligvis give lilflyltere
mulighed for ot overtoge de boliger som bliver ledige
Økonomisk sløtte til finonsiering o[ de 77o som Videbaek

Kommune skol indskyde i Lo ndsbyggefonden til delvis finon-

siering of byggeproiektet, vil sondsynligvis give en større kvote

end på de y' indstillede.

Åldreboliger

Ældreboliger på Købmonds A116 og
Kostonie A116 l :1000

7Byplonlægn ing for Grønb jerg
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Monoe drømmer om ot få mere olbuerum end der gives

muligied for i et olmindeligt porcelhus, dog uden- ot hove

mod på ot købe en mindre londbrug seiendom Olle er dei
vonskeligt ot gennemskue de orbeidsmæssige og økonomiske

konsekvånsei når en ældre londeiendom skol renoveres, og

det ofholder desværre monge fro ot flytte "på londet".

Hobbvlondbruoet er et qodt olternoliv. Del er en moderne

bolig på 
"n 

,"Lli, stor g-rund med mulighed for husdyrhold

og frugt og grønlsog sdyrkn ing.

Di, orbeiJ"i red ploner om ol etoblere 6 [ritidslondbrug

syd for rensningso n læggei. lførsle elope skol der udorbeides

et proiekt bestående o[ to bosisbrug på I tdr. lond pr. brug.

Bosisbrugene skol donne grundlog [or en økonomisk
bereqninq, oo kon eherfølgende ændres efier ønske.

Oer ik"l ,idoÅe1des et proiessionelt solgsmoteriole, der skol

gøres ofloler om iord køb, byggemodning of grundene somt

indhenles byggetillodelser mv.

Til fremme of-prolektet kon der ydes støtte til udorbeidelse o[

solgsmoteriole, evt. køb of grunde og evt. lånegoronti.

Hobbylondbrug

Hobbylondbrug ved Omgårdsvei I :2000

BByplonlægning for Grønbierg
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Ud over de olmennyttige boliger og hobbylondbrugene skol Byggegrunde
der kolkuleres med et vist ontol byggegrunde der skol ploceres

fortrinsvis på Tiørnevei og østpå.
Endvidere skol der kolkuleres med ot Nylondsvei skol forisætte

og kobles på Ommegårdsvei, hvilket giver onledning til co.

1 0 - I 2 grunde. Se illusiroiion side 8.
Hertil vif der være udgifter forbundet med etoblering o[
veiforbindelsen Nylondsvei -Ommegårdsvei. Køb of N.P
Svendsens eiendom.
Derudover kon der etobleres 4 udleiningsboliger på

Frydendolsvei 7 -9 og 2 udlein ingsboliger på Rundingen

16.

For ot give Grønbiergs egne unge mulighed for ot blive Ungdomsboliger/værelser
boende i Grønbierg under uddonnelse eller lignende, er der
etobleret ungdomsværelser i "det gomle missionshus".
Do værelserne vor leiet ud, før byggeriei vor tilendebrogt
hor det styrket troen på, ot der kon etobleres endnu flere

ungdomsboliger /værelser, hvor unge enlige/unge por hor

,rliqh"d for ot bo, inden de selv køber eller bygger eget

hus.-Det er plonen ot opkøbe et of de ældre boliger i

hovedgoden for ot omdonne dette til een - to eller tre
leiligheder.
I iilfælde of etoblering of nye bygninger lil Brugsen {se
"Brugsens fremlid s. I4) kon den eksisterende eller dele derof
onvendes til ungdomsværelser.
For ot holde leiepriserne på et for unge under uddonnelse

occeptobelt niveou vil støtte til køb og renovering hove en

medvirkende indflydelse p6, ot unge kon blive boende i

Grønbierg, og endvidere gøre det ottroklivt for unge udefro
ot flytte til Grønbierg. Udstykning ved Tjørnevej I :1000

9Byplonlægning [or Grønbierg



Børnehus

Grønbierg Børnehus er en kombineret børnehove og skole-
fritidsordning med børn ho 3 til l2 år.
Med boggrund iot der i 2006 ønskes 100 børn på Grønbierg
Skole, skol der ske en tilgong til Grønbierg/Nr. Omme sogn
på co. 16 fomilier, såfremt der regnes med el gennemsnillig
børnelol på 1,4 pr. fomilie.
Efter denne prognose skulle der i Grønbierg Børnehus vaere

72børn i år 2006. Dette vil betyde ot der skol solses på nyt
Børnehus ollerede i I 998, do den nuværende institution med
de megel tronge inde og ude fociliteier, kun kon rumme 50
børn.
Det nye børnehus ploceres i forbindelse med del kommende
oktiviietscenter (se Aktivitetscenteret s. l2) for ol udnytle så

monge fælles focilileter som overhovedel muligt.
Udenomsfociliteter og legeplods for børnene lænkes etobleret
på en grund vest for skolen. Denne grund skol også donne
rommen om skolens og o ktiviletscenlerets porkeringsplods.
Endvidere kon plodsen også onvendes lil busholdeplods både
for of og påsligning o[ børn soml ondre buspossogerer.
Der er udgifter forbundet med køb of grunden. Se endvidere
side 12.

Nyt børnehus til 72børn

planudsnit ol oktivitelscenterel l: 500

Byplonlægning for Grønbierg l0



Fritidsfqciliteter

For ol beboerne iet lokolsomfund skol kunne lrives iolle
forhold, skol der være et possende udbud of fritidsfociliteter
for olle oldre.
lGrønbierg er der posn ingsmuligheder for børn efter skoletid,
Den selvejende inslitution Grønbierg - 2000 hor været
medvirkende til ot oprelie en ungdomsklub, med vægten logt
på de der ikke er specielt sporlslig inleresserede. ldræls-

ioreningen og Gymnostikforeningen hor gode tilbud iil
sportslige udfoldelser for olle oldre, Sogneforeningen
orrongerer kulturelle oktiviteler herunder fester ved iule- og

høsttid. Åldreklubben, Kirkeligt somfund og Menighedsrådet
orrongerer kulturelle og ondre oktiviteter.
For oi somle olle diså tilbud og benytte fælles fociliteter Aktiviteiscenter
orbeides der I sognet ihærdigt på ot opreite et lokolt
o ktivitelscenter omkring skolen. Fremover skol der være
muligheder for okliviteter, som går på værs of older, kultur

og sporisg rene.
PLnen er ot udvide gymnostiksolen med eksho fociliteter til

en mullisol. De skol tilgodese længe venlede ønsker fro
Gymnostik & Ungdomsforeningen, Lokolhistorisk Arkiv,
Biilordklubben og monge flere. Der skol være possende

kontine- og fællesfociliteter, hvor somværet kon nydes og

børnene opholde sig, mens forældrene dyrker sport.

Både Børnehuset og Skolen skol inden for kort lid udvide,

ligesom ldrætsforeningen ønsker en træningsbone med lys.

DLt vil vaere noturligt, ol disse tiltog koordineres således ot
fritidsfociliteterne bliver of el sådont om[ong ol flest mulige

resurser udnyttes o[ så monge som muligt, kort sogl monge

[ælles fociliteter.
Grønbierg ldrætslorening, der i øieblikket hor egne lokoler,

ønsker på sigt ot flytte kænings- og klubfocilileterne lil omrddet

ved det lokole oktivitetscenter.

Aktiv itetsc e n ter indeholder:
o. Ny gymnostiksol/multisol.
b. lndgongsporli med ophold m.v.

c. Po rkering splods/legeplods.
d. Børnehus.
e. Bibliotek og Lokolhistorisk Arkiv i den gomle lærerbolig.
f . Omklædningsfociliteter og køkken.
g. Boldboner.
h. Nuværende biblioiek ændres til ungdomsklub, klublokoler

og billord.

Der vil til proiektet blive udgifter til bygning of dele of
oklivitetscenterel, køb of lord til- og onlæggelse of boldboner,
ændring of bestdende bygninger til onden onvendelse somt

bygning of Børnehus.

der øleblikket hor egne lokoler,

1lByplonlægn ing for Grønb jerg





Erhvervsvirksomheder

Der er udloot et område nord og nordøst lor Høirisvei lil

industriformå|. Vorige orbeidsplodser iet lille sogn som Nr'

Omme, vil olt ondei lige tiltrække beboere, do del må vaere

"n 
fori"l ot bo relolivitæt p6 sin orbeidsplods Af induslrier

skol der soises på lølgeinduslrier til ollerede eksislerende

inJustri"r, do dei h"rue-d kon være mulig hed for ol nedsælte

honsporlomkostningerne og dermed energi[orbrugel'

lGrønbierqs forslog til Videbæks kommunes rommeplon for

Crr"6il.sit der fo"reslået udlogt el omr6de nord nordøsl for

Høirisvei til industri[ormå|.
llslud ril byggemodning o[ grundene vil fremme inleressen

foruirksomÅJJe, der vil slå sig ned i Grønblerg '

På Alqode liqoer el nedlogt bogeri med nye konlorlokoler

og lo itore pt"åuktiontlokoler (i olt co 500 m'?)'

Anvendelsesmuligheder'
- Årro."n ouerloq"e, bogeriet og der gives muligheder lor ud'

leiniio of stodeJlodseiof forskellig ort - ost, pølse, [isk m v'

- nvt in"duslrihus med mulighed for småinduslri eller homeo[[ice

[fiernorbeldsplodser) med [ælles fociliteler'

- loqer - konlor for imPort/solg
Tils[ud til køb of bogeriet vil virke tiltrækkende på erhvervs-

virksomheder.

For ol [å nye induskier, følgeinduskier til nuværende indusirier'

iJÅri", iil et evt. nyt'indJslrihus m.v. skol der være mulighed

for støtte til iværksætlere.

Under forudsætning of ot Brugsen llylter findes lølgende

onvendelsesmuligheder. Se endvidere side l4'
- leilighed på førsle sol
- Åldreboliger
- Servicebulikken
- Grill/burgerbor evt. i forbindelse forpogtning fro Kroen'

- Evt. onden butiksform

Der skol sotses på ol eloblere en konlorbygning til DGI

Vestivllond når udflvlning fro Slruer bliver okluelt En

';"irdo.tt"a" som DGivil vJre et slort plus for el lille somfund

Del betvder ot flere oI de focilileler, som vi hor i byen bliver

,jnyrLi optirolr, somlidig med ot det kon øge choncen for

nye lilflytlere.
iiirtrJ ill tysgemodning veiføring og eloblering sudgiher vil

virke fremmende på Proiektet.

Erhvervsgrunde

Bogeriets fremtid

lværksællere

Den gomle Brugs

DGls plocering i Grønbierg

Byplonlægning for Grønbierg 13



lndkøbsmuligheder

For ot vores dogligvorelorretn ing skol bibeholdes er det

oltofgørende ot Leboerne i lokolområdet benytter den og

hondler der.
Derudover er det vigtig ot der el possende vqreudbud,
åbninqslid somt service i forretningen.
En onden loklor er et rotionell forløb iforretninqen, der giver

gode muligheder lor ol onbringe vorer direkte på hylder uden

unødio håndlerino.
Disse Toklorer er ikke optimole i den nuvaerende brugs, der

hor smolle gonge, slort tger uden for butikken, ingen smidig

possoge uåd [o r."opporoierne. Dette er olt ioh meget

mo n d skobskræven d e.

Ei nyt og mere logislisk godt butiksoreol vil fremme ekspedi-

tionerne- og mindlke håndtering o[ vorer og dermed virke

mondskobsbesporende.

Køb of brugsbygningen til ondet formål vil være medvirkende

lil ot brugien ton etoblere sig inye og mere rotionelle
bygninger.

En nv butik med bruqs- oq billedkunst er etobleret i lorbindelse

med' ungdomsklubdens-indgongsporli. Bulikken er et friskt

element-i byen og der bør gives mulighed. for, ol butikken

kon blive pårmonent. Evt. iforbindelse med åbningslid ien
onden forretning.

Brugsens lremtid

Andre butikker
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Smukke og miliøvenlige rommer

lforbindelse med Videbæk kommunes cykel/vo ndrestier
udvides disse til også ot omfolte Nr. Omme sogn, med

vondrer/cykelture i de omkringliggende noturskønne områder.

Stierne skol sommen med de inlerne slier iGrønbierg donne
et net of otlroktive gå- og cykelture for befolkningen i

Grønbjerg somt virke tillokkende på gæster og turister.

Specieit slol den tidligere bonestrækning fro Sønderkiær til

drnhøi gøres til genstond for renovering således ot den kon

befærdes på hele sin strækning.

Der søges om midler til mærkning og etoblering of stisystemet,

soml lil kortmoteriole over syslemet.

Vo n d re s t i e r/ s t i sys te m e r
Grønbierg og omegn

Regionol stisystem

Lokol stisyslem

Grønbjerg og omegn I : 10.000

r\)
i?.

Grønbjerg.
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Kirkestien er en del of den tidligere bonesirækning fro Kirkestien
Sønderkiær lil Ørnhøi. Tilgongen til stien fro begge sider
tilposses byens øvrige stisystemer og miliø.

Kirkestien l:2500

Kirkestien I :2500
Byplonlægning for Grønbierg r6
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Perspektiv af kirkestien
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Vest for Grønbierg, på nordsiden of Algode ligger en delvis Dqmmen
tilgroet dom/sø som tidligere hor været et oltroklivt område.

Området skol genetobleres som et smukt grønt område med

mulighed for odgong for publikum, somtidig med ol området
skol give et godt indtryk, når mon kommer lil Grønbierg fro
vest.

Der vil være udgifter til køb of området, etoblering of
opholdsoreoler soml oprensning of søen. Dommen l:1000

Byplonlægning for Grønblerg t7

å,.tt." c

.. ...:



Algode er hovedgoden i Grønbjerg. Her er den overvejende
del of trofikken og her færdes byens borgere Iortrinsvis.
Algode er byens "onsigt" udodtil og det er vigiig for førsfe-
håndsindtrykket ot Algode bliver pæn og præsentobel.
Algode fænkes renoveret m.h.t. kofiksonering, godebelysning,
bypo*e, veitræer m.m.
For ot skobe mere liv på byens strøg, kunne mon forestille sig
ot tidligere små foriovshover kunne genetobleres somt ot nogle
of byens focoder kunne ophiskes.
Vi vil foreslå, ot der elobleres en fond hvor der kon søges om
midler til renovering/eioblering. Der skol noturligvis
udorbeldes et klort regelsaei for kriterierne for ot søge fondens
midler. Andre bevoringsværd ige eiendomme bør også kunne
søge londen.

Udgifter til trofiksonering, godebelysning, byporte, veitræer
m.m. somt indskud ien focode/forhove fond.

Vi vil foreslå, ot der etobleres en Iond, hvor der kon søges

midler til renovering/etoblering og plontning of træer, do
monge of byens elmetræer vil bukke under for elmesygen.
Der skol noturligvis udorbeides et klort reglsæt for krilerierne
for ot søge fondens midler. Andre bevoringsværdige
eiendomme bør også kunne søge fonden.

Algode

Bypoden

i

byporten
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Området mellem Kroen, Brugsen og Forsomlingshuset skol Torvel
gøres til genslond for nytænkning.

Der bliver udgifier i forbindelse med eioblering o[ denne
nylænkning.

Omrddet mellem Kroen, Brugsen og Forsomlingshuset, som
koldes lorvel søges udbyggel således ol den kon indgå som
ho[ikregulerende foronslohninger.

Der vil blive udgifter i forbindelse med etoblering of området.

Byens lorv l:1000

Perspektiv imod lo:el
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Den nuværende stodion vil blive ledig såfremi ldræts- Stodion
foreningens ploner om flyining til det lokole o ktivitetscenter

bliver en reolitet.
Der skol derfor findes en olternotiv onvendelse for området.

Udgifter iforbindelse med den olternotive onvendelse bør
dækkes.

Det gomle slodion som bygrønning I .l 000

Byplonlægning [or Grønbierg 20
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Opfølgning

For ot følge udviklingen og se effeklen of de skitserede tiltog
foreslås følgende opfølgning forelogei enten løbende eller i

2006.

l. Almindelig folketælling vil sondsynliggøre de opstillede
m6l.
Estimeret: l6 fomilier mere med ei børnetol på co. 'l 

,4 pr.
fomilie i forhold til befolkn ingstollet i i996.

2. Kontrol of børnetollet på skolen. Vores skole udnyttes
til de 100 børn, den kon rumme.
Iår 2006 skol der vaere 100 børn i Grønbierg skole. Herof
følger ot Grønbierg børnehus skol udvides til co.72 børn.

3. Beboerne i olle oldre i Grønbierg (Nr. Omme sogn)
skol trives, både iorbeids tid og fritid.
Der foretoges en trivselsundersøgelse of el repræsentotivt
udsnit blondt bebo erne iGrønbierg/Nr. Omme sogn.

4. Londsbymilløet bibeholdes. Dette vil oltid være gensiond
for sublektiv bedømmelse. Men ud fro den opstillede
hondlingsplon kon forholdene bedømmes. Endelig kon
londsbymiliøet toges op i trivselsundersøgelsen.

Finonsiering oI ovenslående proiekt er uhder de givne Finonsiering
forudsælninger en komplicerel cr[fære. Skulle lrodiiionelle
byfornyelsesm idler loges ionvendelse, ville kun en del oI
pioiekiel blive reoliserel. Og del kun under forudsælning oI
ot Videbæk kommune er villig til ol yde de nødvendige
goronlier/den nøduendige med finonsiering. len kornmune

of Videbæks slørrelse (co. 12.100 indbyggere) vil en

goronlislillelse/med[inonsiering of ovenslående slørrelse vaere

en meget olvorlig byrde ol løfte, også i betroglning o[ ol
Videbæk kommune hovedsogelig bestdr o[ londsbyer.
Derudover vil der i kommunol regi ikke være leknisk kopocilel
til ot lølte en opgove oI el sådonl om[ong.

Vi vil derfor [oreslå ol hele proiektet finonsieres [or
bylornyelsesm idler fro pullen til londsbyer og londdislrikler.
Do vi er inleresseret i, ol vores londsby lil slodighed skol

være et bæredygligt somfund, er vi nolurligvis åbne over lor
ondre [inonsieringsmetoder.
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Økonomi

Boliger

Åldreboliger:
Tilskud til 7% Londsbyggefonden
4 huse o' 50.000,-

Hobbylondbrug
Køb of ejendom til hobbylondbrug,
veiforbindelse og fællesoreoler
Projeklmoteriole, skilser solgsmoteriole
Ldnegoronti ordning for op til 90%

Byggegrunde:
Byggemodning og veiforbindelse

Ungdomsboliger/værelser
Køb of bolig til ungdomsboliger

Børnehus og Fritidsfociliteter

Aktivitetscenter:
Gymnostiksol/multi so I

lndgongsporti
Po rkering splods/legeplods køb of iord
Porkeringsplods/legeplods etoblering
Børnehus
Bibliotek/lokolhistorisk orkiv i gl. lærerbolig
Omklædning/køkken
Boldboner køb of iord
Etoblering of boldboner
Ungdomsklub og klublokoler

E rhvervsvirksom heder

Erhvervsgrunde
Byggemodning

Bogeriels fremtid og iværksættere
Bogeriet/iværksaettere

Den "gomle" brugs
Kø6
Åndring istondsættelse

200.000,-

r.500.000,-
150.000,-

450.000,-

500.000.-
2.800.000.-

500.000,-
600.000,-
100.000,-
250.000,-

3.500.000,-
100.000,-

2.000.000,-
150.000,-
700.000,-

1.000.000.-
8.900.000.-

r 00.000,-

r.000.000,-

400.000,-
450.O00.-

1.950.000.-
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Smukke og miliøvenlige omgivelser

Stodion
Anlaeg og kæer

Dommen
Køb, etoblering of opholdsoreoler
somt oprensning of søen.

Algode
Trofikregulering/byporte
Godebelysning 25 stk.
Forskønnelse/træer m.m
Focode/forhove /træer - tond

Slisystemer
Afmærkning, kortlæggelse m.m.

Torvet
Etobleringsudg ifter

Anlægsudgifter i olt

75.000,-

r 50.000,-

200.000,-
250.000,-
50.000,-

r.000.000,-

s0.000,-

175.000.-
r.950.000.-

r 5.600.000.-

Priserne er incl. honororer og plonlægning, men excl. moms.

Opfølgn ing
Udgifter til trivselsundersøgelse m.v. 350.000,-

Der er ikke medtoget midler til lånegoronti for belåning oI
ejendomme til 90% ol solg s/købsprisen.

Finonsiering of ovensiående proiekt er under de givne
forudsætninger en kompliceret offære. Skulle troditionelle
byfornyelsesm idler toges ionvendelse, ville kun en del of
proiektet blive reoliseret. Og det kun under forudsætning of
ot Videbæk kommune er villig til ot yde de nødvendige
goronlier/den nødvendige medfinonsiering. I en kommune
of Videbæks størrelse (co. 12.'l 00 indbyggere) vil en
gorontislillelse/medfinonsiering of ovenstående størrelse være
en meget olvorlig byrde ot løfte, ogs6 i bekogtning of ot
Videbæk kommune hovedsogelig består of londsbyer.
Derudover vil der i kommunol regi ikke være teknisk kopocilet
til ot løfte en opgove of el sådont om[ong.

Vi vil derfor foresld ot hele proiektet finonsieres for
byfornyelsesm idler fro pulien til londsbyer og londdistrikter.
Do vi er inleresseret i, ot vores londsby til stodighed skol
være et bæredygtigt somfund, er vi noturligvis åbne over for
ondre [inonsieringsmetoder.

Finonsiering
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Sognemøde d.20. august 1996

Til trods for det gode høst- og grillve.jr mødte ca. 50 beboere op til præsentationen
af det færdige forslag til h elh edsorie nte ret byplanlægning for Grønb.ierg.

På sognemødet fremkom følgende kommentarer og bemærkninger:

1. Elmetræerne i byen bør udskiftes inden elmesygen tager over.
2. Opfordring til at "Algade-folket" laver forhaver.
3. Ældreboliger ligger måske lidt tæt på ungdomsboligen.
4. Flytte byggegrunde op mod Højris. (Nord for Algade iden østlige del af

byen) (Der var dog protest mod dette forslag)

5. Bygrønningen et fint forslag.
6. Nogle kommentarer om lokalplan og rammeplan for Grønbjerg som bør

undersøges. (Boldbanerne er evt. udlagt som parcelh usg ru nd e)

7. Opmærksomheden henledes på evt. protester om at opsætte lys på de nye

boldbaner.
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