Budgetalternativ – Anlægsønske
Nr.
Udvalg
Afdeling/Institution

TMan-016
Teknik og Miljø
Projekter & Ejendomme / Team Havn, Natur og Byrum

Budgetændring + = udgifter, - = indtægter
I 1.000 kr.

2019

2020

2021

2022

Overløb fra nuværende
godkendte anlægsprojekter i
2018
Nye skattefinansierede
anlægsprojekter

1.000

Nye brugerfinansierede
anlægsprojekter
Anlægsforslag
(rådighedsbeløb) i alt de
enkelte år

1.000

Direkte afledte driftsudgifter
pr. år
Emne

Colorama-plads Farsø

Profitcenter & F3-niveau

- / 00.28.20 Fritidsområder

Beskrivelse:
Gruppen FarsøForan repræsenterer kultur- og erhvervslivet i og omkring Farsø (FarsøForan har
afløst Erhvervs- og Turistcenter Farsø). De arbejder for at styrke byen med særligt fokus på
sammenholdet og samarbejdet mellem områdets aktører. Gruppen har igangsat en proces, som i
første fase skal munde ud i plan for indretningen af pladsen ved Torvet 1 og arealet, hvor Coloramabygningen tidligere lå. Tiltaget skal bidrage til at skabe begejstring for området blandt egnens
borgere, og derfor vil alle relevante borgergrupper fra kunst, kultur, ældreorganisationer, skoler, sport,
handel, erhverv m.fl. blokvis blive inddraget i projektet. Byen skal føle ejerskab for pladsen, og processen er
lige så vigtig som selve pladsen.
FarsøForan har hyret en konsulent til at styre processen, men ønsker kommunens hjælp til at udføre
den fysiske del.
Målet med udviklingen af Colorama-plads er, at området går fra at være en ”passiv park” til samlingsstedet
for aktiviteter i det åbne byrum, så by og land kan vise gæster, turister og hinanden, hvad der foregår i
området – en form for levende brochurer i bymidten. Når dette lykkes, er næste fase i FarsøForans
procesplan en mere omfattende rebranding af Farsø og omegn.

Indenfor kvalitetsfondsområdet – ja/nej

Nej

Skatte/brugerfinansieret
område

Skattefinansieret

Konsekvenser for service til
borgerne

Et levende byrum, der erstatter en brandtomt og knytter to eksisterende
pladser sammen.

Hvilke strategiske indsatsområder relaterer budgetalternativet sig til (sæt X i relevante
indsatsområder)
Økonomi
Ungdom
Sundhed
Turisme
Bosætning
X
X
X
X
Høringsberettigede parter (Sæt X ved relevante høringsberettigede)
Forældrebestyrelser
MED
Ungerådet
Angiv hvilke:
x
Andre
Angiv hvilke:

Handicaprådet
x

Fritidsrådet

Frivilligrådet

Kulturrådet

Ældrerådet
x
Landsbyudvalget

