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Administrationsbygning Farsø

Deltagere:

Farsø Turistforening: Per Frederiksen
Farsø Handelstandsforening: Rasmus Dige
Farsø Erhvervsråd: Mads Øgaard, Peter Tolstrup, Ole Poulsen
Teknik- og Miljøudvalget: Uffe Bro, Kirsten Mosgaard, Niels Krebs
Administrationen: Flemming Bach, Carsten Agesen

1.

Teknik- og Miljøudvalgets møde med foreninger i Farsø.
Udvalget ønsker foreningernes ønsker og kommentarer til, hvad udvalget skal prioritere det
kommende år indenfor udvalgets ressortområde.

Velkomst ved Uffe Bro. Kort orientering om formål med møde, oplæg til at komme med ønsker, forbedringer
mv., som efterfølgende kan komme med til behandling i budgetlægningen
Turistforeningen har haft rundsendt til turistaktører i området 9640 om der var emner, de ønskede med til
mødet. Der er kommet flere forslag ind.
Se bilag med bemærkninger fra Turistforeningen vedr. Skiltning, Veje/stier, Bygninger/anlæg
Yderligere bemærkninger:
Johannes V. Jensen: Digter spor fra museet og til stenen evt. omkring grusgraven (Baldersvej).
Flemming: Vedr. skilte fra amtet. Vi er i gang med udskiftningen med ens design og opdateret tekst.
Niels: sti – vedligeholdelsen skulle være blevet bedre. Der har været fokus på den flere gange.
Carsten: Maskinen skal ud på stien i Ertebølle. Må være en forglemmelse, at det ikke er gjort.
Uffe nævner, at der er i gangsat arbejde med en Natur- og Friluftspolitik, hvor stier indgår
Rasmus - Vejtræer i gennem byen, der er mange huller. Enten skal de fjernes eller plantes nye træer
Det store træ i lyskryds – må meget gerne beskæres. Især en stor gren bør beskæres. Rasmus oplyser, at der
kommer nyt julelys på til december.
Carsten: Belysning i træer, skal helst tages ned så træet ikke ødelægges.
Rasmus nævner, at der er generel utilfredshed med tænding af gadebelysning. Det tænder 30 min for sent. For
mørkt inden det bliver tændt, og det gælder både morgen og aften. Det er et problem for de bløde trafikanter.
Asfalt på Dr. Ingrids vej/forbi Fakta er meget dårlig. Vejen Frederik d. IX´s Plads er meget smal, den bør
udvides.
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Er der tænkt på p-pladser til Johannes V museet, når det bliver færdigt?? Busser??
Lille Torv er vi ikke utilfreds med at det er en åben plads med græs. Den fungerer udmærket. Men den skal
laves færdigt bl.a. med afslutning af portalen, kantsten mv.
Ole spørger til erhvervsjord – Der har tidligere været møde med Henrik Kruuse om blandet andet areal bag
Outline. Erhvervsrådet ønsker området med som erhvervsjord. Det er pt udlagt til råstofområde af regionen.
Der skal være noget at tilbyde af erhvervsjord, så interesserede ikke henvises til fx Aars. Der mangler
erhvervsjord i Farsø området.
Byggesagsbehandling skulle være tilbage på normale vilkår til sommer. Er det realistisk?
Uffe udtaler, at man forventer, byggesagsbehandlingen er på plads til sommer. Uffe gave en kort orientering om
situationen i Team Byg. Ansøgninger til erhverv bør prioriteres op, fremfor private. Opfordring til at gøre
opmærksom på, hvis der er ansøgninger til erhverv.
Ole spørger, om der kan findes en løsning omkring det gamle mejeri.. Kan bygningen fjernes? Ikke godt for
byen, slagteriet osv. Der blev også spurgt til, om der er rotter på arealet.
Uffe: Forvaltningen er opmærksom på sundhedsfare – faglige bygninger osv. Byggeloven kan ikke bruges i
denne situation.
Flemming: Der er undersøgt for rotter. Der er ingen tegn på rotter.
Uffe: Vi giver byggefolkene besked på at undersøge omkring bl.a. nedstyrtning.
Ole bemærker at Hovedgaden fortsætter med at skrumpe ind handelsmæssigt. Hvad siger lokalplanen om at
lave om til boliger? Vigtigt at handelsområdet fastholdes.
Niels: Lokalplan blev lavet om… Vi undersøger.
Uffe: Forudsætninger for de fire byer er forskelligt, og man bør indrette sig derefter.
Ole nævner, at det er bedst i det lange perspektiv at handlen er koncentreret omkring centret. Vil gerne have
lokalplan tilsendt omkring boligområde på hovedgaden.
Carsten gav en kort status på ”Den røde tråd”: Der bliver lavet kontrakt en af de næste dage omkring Farsø
skaterpark. Opføres inden sommerferien. Kan også bruges af rulleskøjter. Knytter sig op til det øvrige, der skal
laves i området. (fremvisning af blancher). Aftaler med FUIK omkring 1000-meter stien. Forventer at gå i gang
med projektet indenfor 14 dage. Sti passage fra Skolegade til hallen – vil blive fortsat over p-pladsen.
1000 meter stien er ikke prioriteret økonomisk endnu, derfor bliver den ikke asfalteret. Der bliver lavet et
budgetønske til asfalt og belysning til budget 2020.
Fundraising hos Lokale- og Anlægsfonden. Vi forsøger nu med Klub og Væresteds puljen.
Rasmus: Trafik ved Skolegade og hen forbi hallen. Hvordan oplever I det? Er problemet ikke bare flyttet. Mange
digitale kort viser, at vejen er spærret på Stationsvej (afbrudt)/Fandrupvej. Der er blevet mere trafik henover
pladsen efter Skolegade er blevet ensrettet.
Niels svarer, at når der er penge til projektet, vil vejen henover p-pladsen ved hallen blive lukket/begrænset.
Carsten fortæller om projekter i Hvalpsund: I Budget 2019 er der afsat midler til opsætning af ny badebro.
Kystbeskyttelse projekt kommer på næste TMU. Det gamle projekt kommer i gang. Bølgeskærm i havnen er
færdig. Aktionshuset, aftalt med Ole Randrup, at de får malingen og maler huset. Toiletbygning er ligeledes på
budget 2019, evt. bygge nyt. Aftalt/tilbud om salg af diesel med Hans (havnemedhjælperen). Nautilus og Hans
har lavet aftale, hvor Hans vil stå for salget af diesel til lystbådene. Container til kajakker – husk at der skal
laves en byggetilladelse.
Niels bemærker, at Nautilus tidligere er blevet henvist til Løgstør bådlaug for at få inspiration.
Per: Auktionshuset – oplagt at det også kan bruges til igangværende lystfiskeprojekt (projekt med
VisitVesthimmerland).
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Rasmus: Genbrugsplads – hvad med den gamle plads?
Uffe: Der bliver indvielse den 5. april kl. 11 af ny plads. Den gamle plads bliver sat til salg.
To grunde ved genbrugspladsen sættes til salg som erhvervsgrunde.
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