PROJEKTFORSLAG
til

KJELDBJERG BYPARK
den 8. marts 2017
til

Viborg Kommune
fra BYPARK‐UDVALGET ved
Annalise og Aage Storgaard
Anne‐Marie og Kurt Lomborg

Til Viborg Kommune, Teknik og Miljø, Planafdelingen !
Arkitekt Therese Rie Banggaard Agerkilde (87875204)
Planchef Karl Johan Legaard
Projektleder Benny Christensen (87878804)
Borgerguide og kulturvejleder Susanne Bendsen 87878803)
Kjeldbjerg Byparkudvalg henvendte sig den 5. august 2016 til jeres afdeling med ”Forslag til
Landsbyudvikling”. Den 11. september samlede vi forslag ind, fra vore borgere, om, hvordan vi
skulle bruge de pengepræmier, som vor landsby havde opnået i forbindelse med ”Årets Landsby”
og ”Hærvejsløbet, Lokaldysten”, dette mundede ud i et borgermøde sen 22. september, hvor
forskellige idéer blev diskuteret, og hvor ovennævnte ”Forslag …” fik den højeste prioritet. Den 7.
oktober havde vi et møde med jeres afdeling, hvor vi fik at vide, at godt nok havde vores lille
landsby allerede fået en del; men at vores projekt var af en karakter, som fortjente en videre
bearbejdning. Med andre ord, så følte vi os slet ikke afvist.
Nu er vi så klar igen til at tage fat. Der er blevet slået på trommer her i landsbyen og borgerne
er klar og på mærkerne.

Derfor ønsker Kjeldbjerg Byparkudvalg på vegne af Kjeldbjerg Borgerforening at
søge Viborg Kommune om hjælp til at benytte tomten Kjeldbjergvej 17 til etablering
af Kjeldbjerg Bypark.
En forhandling om overtagelse af matrikel V. Børsting By, Vroue 13k & 13g, ejendomsnummer
206134, grundstørrelse 2.640 m2 og ejendomsvurdering 227.700 kr, skal rettes til Kjeld Borne,
Gøgevej 10, 4130 Viby Sjælland, 23 23 53 49 / 30 50 00 92, kjeldborne@mail.dk
Som det fremgår af efterfølgende Projektforslag så er vi slet ikke i tvivl om, at vi i fællesskab her
i landsbyen kan løfte opgaven og bære den hele vejen igennem. Vi har ikke arbejdet
nævneværdigt videre på det oprindelige forslag, da det synes at være fuldt dækkende for, hvad
Kjeldbjerg har lyst til og brug for. Hvis det lykkes at få en brugsaftale i stand med Viborg
Kommune, så vil vi straks gå i dybden med byggebeskrivelse af de enkelte projektdele og søge om
byggetilladelse. Vi er indstillet på at søge byggetilladelse på én gang; men at gennemføre hver at
projektdelene et ad gangen, så vi går i gang når finansieringen af hver enkelt projekt er på plads,
og først går i gang med næste del, når det foregående er færdigt.
Borgerforeningen er klar til at afholde et borgermøde med deltagelse af planlæggerne fra
Viborg Kommune, om det måtte ønskes; men ellers er Byparkudvalget blot klar til at gå til opgaven
efter samme læst, som vi benyttede ved etableringen af Kjeldbjerg Torv.
På Byparkudvalgets vegne
Anne‐Marie og Kurt Lomborg
Kjeldbjergvej 34
7800 Skive
97545308 / 21775308
klomborg@post11.tele.dk

Annalise og Aage Storgaard
Bundgårdsvej 8
7800 Skive
97545090 / 40241946
annaliseogaage@os.dk

Kjeldbjerg er en hyggelig lille landsby med en unik placering. Højt placeret i morænebakkerne,
50‐56 m.o.h., få kilometer før de flader ud til hedesletten. Fra de mange højtliggende
udsigtspunkter kan vi mod øst se den vestlige udkant af Viborg, med 24 km til Ydre Ringvej, og
mod nord ses Skive med kun 6,8 km imellem bygrænserne. Stoholm ligger skjult bag Iglsø Bakke
med kun 4,5 km mellem bygrænserne.
Både Viborg og især Skive har en lav ledighed i forhold til
regionen og Danmark som helhed. Når der tages i betragtning at
grund‐ og hus‐priserne er lave i Kjeldbjergs omegn, så bør byens
placering, kun 8 km fra Skive Kasserne og sydlige industriområde,
betragtes som særdeles attraktiv. Forunderligt nok afspejler det
sig ikke i virkeligheden. En væsentlig årsag er, at vi siden 2006 har
manglet vor dagligvarebutik (5,4 km til nærmeste købmand).
Dernæst forsvandt busserne, bortset fra skolebussen til Vridsted.
En anden årsag er, at der ikke er nye modnede byggegrunde til
salg. Bortset fra dette, så har vi ellers en masse attraktive
levevilkår. Kjeldbjerg Borgerforening er aktiv og står for mange
arrangementer i årets løb. Kjeldbjerg Torv er et unikt samlingssted
for byens borgere og for turister. Børnehuset Myretuen er
særdeles velfungerende og attraktiv. Der er et flot og
velfungerende Forsamlingshus. Vi har en stor flot sportsplads. Vi
har en fin lille motionssti rundt om byen. Vi har flere lokale
virksomheder og arbejdspladser (se herom senere). Der er et godt
sammenhold i byen, hvor der er stor
tilslutning til de fælles aktiviteter. Og så har vi en masse frisk luft, fred
og ro.
Kjeldbjergs befolkningstal har længe været præget af mange
pensionister, men efter at butikken og bussen forsvandt, valgte nye
pensionister at flytte til de større byer, så kun de, der allerede boede
her, blev boende. I de senere år har der til gengæld været en god
tilflytning af unge familier, der føler sig tiltrukket af billig bolig og af landsbylivet. Dette har
afspejlet sig i en forøgelse af antallet af småbørn indenfor de sidste 5 år. Til gengæld mangler
ungdoms‐generationen i udstrakt grad. Uddannelsessøgende har svære vilkår i Kjeldbjerg, da der
hverken er direkte offentlig transport til Skive eller Viborg, så de flytter tidligt hjemmefra, og
somme tider flytter familien med. Det er de mobile
midaldrende fra 30 til 70. der udgør byens faste befolkning.
En del har valgt Kjeldbjerg som billig soveby, hvor de tager
på arbejde nær og fjern; men hovedparten er aktive
omkring bylivet og møder talstærkt op til de
fællesaktiviteter som tilbydes i forsamlingshuset, på
sportspladsen, på Torvet og på stier og veje.

Befolkningsprognosen tilsiger, at
hvis vi ikke gør noget særligt for at
tiltrække nye beboere, og at
fastholde de som bor her, så vil
folketallet være langsomt
nedadgående.
Kjeldbjerg Torv har øget egne
borgeres selvfølelse og fællesskab.
Vi fryder os, når vi kommer forbi; og
det gælder både dag og nat. I
sommerperioden samles vi jævnligt,
organiseret eller uorganiseret, for
at dele en fyraftensbajer eller lidt kaffe og kringle. Det er ikke kun os selv, der nyder det, for rigtig
mange lægger turen omkring for at se dette unikke torv i denne lille landsby. Det er især lokale
”turister” på søndagsudflugt, men også folk, som vi aldrig har set før, som parkerer deres bil eller
cykel for at studere torvet nærmere. Torvet har en meget stor rekreativ værdi for os, men den
åbner ikke meget op for daglig aktivitet. Desuden har torvet en mangel; der er ikke noget toilet.
Når vi har større arrangementer, så låner vi forsamlingshusets toilet. I vinterperioden er torvet kun
til skue. Ved juletid står juletræet flot med sine lyskæder, og i den mørke vintertid vandrer lyset
rundt langs væggardinerne. Men torvet er et sommertorv.
Derudover har
Grundejerforeningen
Møllebakken en lille
legeplads til småbørnene.
Sportspladsen har store
åbne arealer til boldspil for
de lidt større børn, og
ugentlige fodboldkampe for
de unge. Der er veje og
markveje til de yngre
kondiløbere. Et godt vejnet
til de lidt ældre
cykelmotionister. Dans og fællesspisning i forsamlingshuset til de ældre. Naturstien til familie‐
gåture. Men så er her heller ikke mere. Alternativet er at sidde hjemme ved fjernsynet eller
internettet.
Der er et generelt ønske blandt borgerne, at landsbyen godt må blive større. Vi vil gerne have
flere aktive beboere, som kan være med til at holde vor by i live. Måske kunne vi opnå en
størrelse, hvor dagligvarebutikken kommer tilbage, og hvor vi igen kan forvente at blive koblet på
det offentlige transportnet.
Derfor opstod idéen at etablere Kjeldbjerg Bypark. Et døgnåbent aktivitetsområde på den
byggegrund, som blev ledig, da boligen på Kjeldbjergvej 17 blev revet ned, med støtte fra
Nedrivnings‐puljen. Her vil alle aldersgrupper finde aktiviteter og fællesskab på alle tider af
døgnet, i alt slags vejr, sommer og vinter. Med denne plan vil Kjeldbjerg få den ekstra
sammenhæng, som ikke vil kunne undgå at gøre byen til et attraktivt bosætningssted.
Vores drøm om placering af byparken er de to matrikelnumre V. Børsting By, Vroue 13k & 13g.
Ejendomsnummer 206134. Grundens størrelse er 2.640 m2 (13k: 2.006 m2 & 13g: 634 m2)
skrånende med knap 5 meter mod syd. Ejendomsvurderingen er sat til 227.700 kr. Der er vandstik
med stophane og kloakstik med brønd i den gamle indkørsel. Lige nord herfor, et el‐skab, hvor

grundens elstik er afbrudt. Grunden er åben
og afgrænset af høje gamle træer, som bør
bevares. Langs Kjeldbjergvej blev i 1950
plantet en bøgehæk, som nu står som en tæt
række bøgetræer, som skal tyndes ud.
Placeringen er unik, idet, først og
fremmest, grunden er en tomt uden
bygninger, og dernæst ligger den helt
fantastisk i forhold til byen. Grunden støder
op til Børnehuset Myretuen på matrikel 7ay,
hvor børnehaven tillige beslaglægger den
sydlige del af matrikel 13o, som ejes af
Viborg Kommune. Et kort stykke af
Kjeldbjerg Natursti forløber imellem de to
grunde. Det indgår i vores planlægning, at Myretuen skal kunne benytte byparken nårsomhelst de
måtte ønske det. På samme måde kan byens borgere gå i byparken, når de kan se ungerne myldre
omkring, eller de kan sætte sig i hyggehjørnet og snakke med ungerne over hegnet. Derfor vil vi i
hver enkelt planlægningsfase diskutere detaljerne med børnehuset, så vi kan sikre at vi overholder
alle de nødvendige standarder med hensyn til sikkerhed og benyttelse.
Tværs over Kjeldbjergvej ligger Kjeldbjerg Forsamlingshus på matrikel 13t. Det er et
velfungerende og velbesøgt
forsamlingshus, som præsterer et
overskud, som dog ikke er stort nok til
at alle udviklingsdrømmene kan
gennemføres. Vi oplever hyppigt, når
det udlejes til fest, at børnene render
rundt og keder sig udendørs og spiller
bold imellem de parkerede biler.
Samtlige byparkens faciliteter vil nu
stå frit til rådighed for forsamlingshusets gæster nårsomhelst. Det vil utvivlsomt smitte af på
forsamlingshusets lejere, at der er aktiviteter til børn og unge, og at eftermiddagskaffen kan
indtages i ”Glashuset” før man går ind til spisningen. Faktisk kan hele festen foregå i ”Glashuset”
mens maden bliver lavet i forsamlingshusets køkken. I en snæver vending kan byparkens shelters
bruges til overnatning. Byens egen befolkning vil kunne møde nye folk udefra, når de sådan render
på hinanden i parken.
Fortsætter man 100 meter ad Kjeldbjergvej kommer man til Kjeldbjerg Torv på matrikel 13bp.
Byens midtpunkt og samlingspunkt. Her kan man holde øje
med de, der kører forbi og omvendt. Hvis man får brug for et
toilet, så er der kun 100 meter til byparkens. Byens store
begivenheder vil fortsat have udgangspunkt på torvet. Her kan
man dumpe ind, når man kan se, at der er andre. Byparken
giver også mulighed for at afvikle byens arrangementer, men
det vil blive mere lukket og på aftaleform.
Kjeldbjerg Ungdoms‐ og Idræts‐forening har deres klubhus
og boldbaner i den anden ende af byen, men dog ikke fjernere
end 375 meter fra parken. De ser frem til alle de
motionsfaciliteter, som byparken kommer til at indeholde. Især
den lille multibane, som passer i størrelse til mindre børn fra

børnehave til lidt op i teen age‐
alderen. Her kan Kjeldbjergs unge
tidligt udvikle deres boldøje, så byen
igen kan komme på fodbold‐
landkortet ligesom i gamle dage.
Foreningen vil også være med til at
finansiere og beslutte omkring
fittness‐trænings udstyret, så de kan
målrette træningen på
fodboldbenene.
Kjeldbjergs virksomheder vil
næppe direkte få glæde af byparken,
men man kunne da godt forestille
sig, at de inviterede kunder og
forretningsforbindelser på
komsammen og aktivitet i parken. Indirekte vil den opmærksomhed, som Kjeldbjerg
vil få med den nye park, kunne påpege vore særdeles aktive og højt profilerede
virksomheder. Vi vil under alle omstændigheder sikre, at der bliver gjort
opmærksom på vore virksomheder ved indgangen til parken. Det er
bemærkelsesværdigt at 16 (64%) virksomhedsejere og 34 (97%) ansatte ikke er
bosiddende i Kjeldbjerg. Hvis vi kunne fremvise mere attraktive vilkår, så er her
potentielt 50 nye medborgere.
Kjeldbjergs Borgere tog lidt lunkent imod forslaget om etablering af byparken
tilbage i august 2016. Fremmødet til borgermødet var ikke imponerende, men til
gengæld engageret og meget positivt. Men det har udviklet sig rigtig meget siden
da. Ikke mindst at Viborg Kommune ikke var afvisende overfor planen, og måske
endda ligefrem kan kaldes velvillig, har sat skub i byen.
Her i første runde har vi nedsat et Bypark Projektudvalg, bestående af fire
personer. Dette udvalg vil blive udvidet, når vi kommer længere frem mod
realiteter. Udvalget producerede i september en liste med 39 arbejdsopgaver i
”Tilsagn om deltagelse i Frivilligt Arbejde ved Etablering af Kjeldbjerg Bypark”,
som blev uddelt til samtlige husstande i byen og det nærmeste opland, hvilket
er 155 husstande ud af det officielle antal på 216. Der kommer stadig
besvarelser dumpende ind, men her i skrivende stund har 110 borgere fra 81
husstande besvaret listen.
Det betyder dog også, at 74 husstande ikke har reageret på
henvendelsen. Det er vores vurdering at en tredjedel af disse har for
travlt eller har glemt det, mens to tredjedele virkelig ikke er
interesserede. Desuden er 61 (28%) husstande ikke er blevet
spurgt, fordi de bor så langt ude i oplandet, at de ikke føler
noget stort tilhør til Kjeldbjerg. Også her har vi en
potentiel interessegruppe i fremtiden.
21 (19%) af reagerende borgere har
svaret, at de ikke kan

deltage på
grund af alder
eller helbred (11 / 11%),
eller at de ikke er
interesserede (7 / 6%) eller
har afleveret blank (2 / 2%).
Men slutresultatet er, at 110
ud af ”Kjeldbjerg‐med‐Opland’s”
282 borgere (39%) vil være med
til at udføre frivilligt arbejde på
bypark projektet, hvilket er langt over
hvad vi havde forventet.
Det er også værd at bemærke, at
mange har skrevet sig på til adskillige
arbejdsopgaver. Hele 22 (20%) har
skrevet sig på til mere end 5 opgaver, og
så endda jævnt fordelt ud over feltet.
Fordelingen af besvarelser på de enkelte
opgaver viser, at der ikke bliver
problemer med at få opgaverne udført.
Snarere tvært imod. Ved nogle opgaver
vil vi snarere have en risiko for at gå i
vejen for hinanden, hvis alle møder op.
Besvarelserne kommer fra folk i alle aldre,
lige fra knægten på 12, som har skrevet sig
op til 3 opgaver, over den arbejdende
befolkning med moderate tilsagn, til
pensionisten med 25 tilsagn. Tilsagnene er
kommet fra fagfolk, fra hobbyfolk, fra
handyfolk og fra fummelfingrede. Hele 37 har
tilbudt at servere frokost, kaffe og kage, så ingen vil vansmægte.
Byparkudvalget har orienteret ved den årlige generalforsamling i forsamlingshuset og
idrætsforeningen. Vi har haft møde med Børnehuset Myretuen og bestyrelsen for
borgerforeningen, og alle har de udtrykt deres uforbeholdne støtte til projektet. Alle kan de se
fordelene for deres egne vilkår, for landsbyens sammenhold og for Kjeldbjergs videre udvikling.
Der ligger en angst og ruger, hos dem alle, for at Kjeldbjerg skal sygne hen i mangel på vigtig
infrastruktur, og det er her, at de alle kan se, at denne plan formodentlig kan hindre en sådan
afvikling og formodentlig endda kan indlede en positiv udvikling. Kjeldbjerg Borgerforenings
siddende bestyrelse har erklæret sig parat til at påtage sig ansvaret for byparkens etablering og
fremtidige drift. Dette vil blive bragt op som et centralt emne på borgerforeningens
generalforsamling den 20. april, så en fuldstændig opbakning fra hele borgerforeningen kan
fremvises, før kommunen og borgerforeningen indgår i en endelig gensidig forpligtelse.
Der bliver virkelig bakket op om projektet nu! Kjeldbjerg er klar igen!

Bilag:
Tilsagn fra Kjeldbjerg Borgerforening
Tilsagn fra Kjeldbjerg Forsamlingshus
Tilsagn fra Kjeldbjerg Ungdoms‐ og Idræts‐Forening
Tilsagn fra Børnehuset Myretuen
Borgerlisten ”Tilsagn om deltagelse i frivilligt arbejde ved etablering af Kjeldbjerg Bypark”
Kort: Kjeldbjerg Centrum med berørte matrikler indtegnet (forberedt til A3‐print)
Kort: Kjeldbjerg Bypark med foreløbig plan for parkens indretning (forberedt til A3‐print)
Spørgeskemaet ”Tilsagn om deltagelse i Frivilligt Arbejde”
Forslag til Landsbyudvikling af 11. september 2016

KJELDBJERG BORGERFORENING

Til Viborg Kommune

Kjeldbjerg d 5. marts 2017

Tilslutning til fremlagte forslag om Kjeldbjerg Bypark
Vi har i Kjeldbjerg borgerforening besluttet at støtte op om forslaget fra arbejdsgruppen bag ”Forslag til
Kjeldbjerg Bypark”. Kjeldbjerg er en del af Viborg Kommune, men er samtidig tæt på Skives sydby som
tilbyder mange arbejdspladser. Vi håber at planen om den nye bypark kan skabe en befolkningsforøgelse
for flere aktive borgere, samt være med til igen at få en busrute, som fører til relevante steder og på sigt få
en dagligvarebutik tilbage i byen.
Vi mener, at forslaget hænger godt sammen med Kjeldbjerg torv og med dette tiltag vil byen får en unik
aktivitetsramme som henvender sig til borgere i alle aldre. Vi ønsker at være en landsby i udvikling og ikke i
afvikling og på denne måde skabe en rød tråd mellem borgere, foreninger og børnehaven.
Vi er klar over at der følger mange forpligtelser med et sådant projekt, men umiddelbart er bestyrelsen
indstillet på at løse de opgaver der måtte følge med – herunder ansvaret for grunden (brugsaftale), ansvar
for etableringsfasen og driften.
Bestyrelsen er blot et lille udsnit af byens borgere, derfor er vi forpligtet til at høre borgerforeningens
medlemmer, for at sikre at vi har fuld opbakning. Her kan jeg oplyse at vi har generalforsamling d 20/4,
hvor en ny bestyrelse vil blive valgt ind på blandt andet dette projektforslag.
Vi håber at Viborg Kommune vil tage positivt imod projektforslaget om ”Kjeldbjerg Bypark” og tage en
forhåndsbeslutning, så byens borgere i fællesskab kan gå i gang med arbejdet straks efter
generalforsamlingen.
Med Venlig Hilsen
Kirsten Mygind
Formand for Kjeldbjerg Borgerforening
Thorkild Pedersen
Kasserer
Majbritt Dalsgaard
Sekretær
Gitte Jensen
Anna Lise Vad Storgaard

Kjeldbjerg den 23. februar 2017

Forsamlingshusets holdning til Kjeldbjerg Bypark

Bestyrelsen for Kjeldbjerg forsamlingshus har på generalforsamlingen den 22. februar
drøftet, hvordan man forholder sig til Kjeldbjerg Bypark, som der er planer om at etablere
overfor forsamlingshuset.

Der er enighed om, at den vil kunne være til gavn for forsamlingshuset. Vi kan annoncere
med at der er gode muligheder for udendørs aktivitet for børnene, når der er familiefest.
De kan gå over i parken og spille bold m.v. uden forældrene behøver at være bekymret for
vejen, det er der ikke mulighed for nu, der er parkeringsplads rundt om hele
forsamlingshuset, og ved evt. boldspil, er der fare for at bolden enten rammer biler, eller
ryger på vejen.
Der er også mulighed for at unge mennesker kan gå i ”glashuset” og sidde der og hygge
sig, fremfor at sidde sammen med de voksne i forsamlings-uset.
Og alle der lige trænger til at få rørt benene kan gå en tur derover.
Endelig er der jo også den mulighed, at hvis nogle gæster til en fest, mangler
overnatningsmulighed, kan de (om sommeren) benytte shelterne.

Det kan konkluderes, at Kjeldbjerg forsamlingshus ser positivt på at få en bypark som
genbo.

Det blev også besluttet, at der kan være adgang til forsamlingshusets toilet når arbejdet
med byparken står på.

Forsamlingshusets bestyrelse, som endnu ikke har konstitueret sig efter
generalforsamlingen, består af:

Anne Grethe Præst (pt. sekretær)
Birgit Nielsen (pt. kasserer)
Søren Madsen
Bente Harritz
Per Laigaard (nyvalgt)

Kjeldbjerg, søndag den 5. marts 2017

Kjeldbjerg UIF støtter op om Kjeldbjerg Bypark
På vores nylige generalforsamling præsenteredes projektet for en bypark i Kjeldbjerg af
initiativtagerne Kurt Lomborg og Åge Storgaard.
Fra idrætsforeningens side finder vi projektet særdeles spændende, også set med vores
”idrætsbriller” på.
Vi ser et stort potentiale i en sådan bypark. Etableringen af en multibane rummer store
muligheder, også for idrætsforeningen. Vi ser i særdeleshed muligheder for at lave
idrætsarrangementer der inddrager byens børn og unge. Men også de lidt ældre
medlemmer af idrætsforeningen vil uden tvivl kunne få glæde af en sådan multibane.
Etableringen af Kjeldbjerg Bypark vil efter Kjeldbjerg UIF’s opfattelse blive et aktiv for
både byens borgere og vores egen lille forening. Vi bakker derfor 100 % op om
projektet, og vi ser frem til også aktivt at støtte projektet med arbejdskraft, når
arbejdet i en forhåbentlig ikke al for fjern fremtid sættes i gang. Vi tæller både murere,
tømrere, elektrikere og andre håndværkere i vores medlemsskare, så udover rå
muskelkraft kan vi helt sikkert også bidrage med særdeles kvalificeret arbejdskraft.
På foreningens vegne

Niels Jørgen Lyngsø
Formand
Trevadvej 9, Kjeldbjerg
Tlf. 4157 9793

Til Borgerforeningen i Kjeldbjerg - vedr. byens spændende tiltag.

Som børnehusleder er jeg meget glad for - og spændt på det nye tiltag som skal laves
i Kjeldbjerg.
Et stort areal med mange forskellige muligheder for både børn og voksne - er helt
fantastisk.


En multibane, med mange muligheder for boldspil – uden at bolden triller ud på
vejen.



En hule – by, kreativiteten kan udfolde sig – samt brugen af forskelligt værktøj
kan anvendes.




Et ”glashus”, varme på kolde dage, mulighed for madlavning - samt toiletter.
Snakke hjørne, fint sted at mødes på tværs af alder - ældre og børn kan få
glæde af hinanden.



Shelters, mulighed for læ, hygge eller blot fred og ro.



Fitnessredskaber, herligt for voksne og sikkert sjov for børn at være tilskuer
- når de anvendes af byens ældre og unge.

I børnehuset Myretuen er vi meget glad for at blive inddraget, glad for at kunne
bidrage med synspunkter og erfaring vedr. børn.
Både jeg og mine medarbejder bakker op om dette tiltag. Vi er slet ikke i tvivl om at
vi vil bruge det på alle årstider.
På tegningen er der en låge fra børnehaven til pladsen, super tænkt – og rigtig flot at
man har tænkt på os.
Jeg står gerne til rådighed med yderlige kommentar, såfremt det måtte ønskes.

Kjeldbjerg den 1. marts 2017

Med venlig hilsen
Børnehusleder
Jette Bregendahl

Børn i bevægelse
Et barn, som har et positivt forhold til sin egen krop og som kan bruge den ubesværet
i alle typer leg, har de bedste muligheder for at spille sammen med det miljø, det
lever i. Et barn som kan bruge kroppen på en ubesværet måde, opfatter tryghed ved
sin krop. At lege indebærer involvering og deltagelse med hele kroppen. Derfor
udvikler barnet i høj grad tro på sig selv og på egne kompetencer ved hjælp af
kropslig aktivitet. Børn som er motorisk usikre, bliver da også let holdt udenfor legen.
En motorisk sikker krop er indgangen til samspil og samhandling. At kropslighed er et
utroligt vigtigt omdrejningspunkt for barnets selvopfattelse, er der ingen tvivl om.
Dette er tydeligt, hvis man som voksen betragter børn på for eksempel institutioners
legepladser eller i skolegårde. De hopper, springer, løber, rutscher, gynger, slås for
sjov, agerer og gestikulerer. De mimer, råber, skriger og overdriver. De er tæt på
verden og udtrykker sig med hænder, fødder, øjne og mund. Når barnet gør alle disse
ting, er det et spørgsmål om at det øver, integrerer og træner forskellige sanser. Det
sansemotoriske er i fuld gang og bidrager til, at både børnehavebørn og det yngre
skolebarn tænker, fantaserer og agerer igennem hele kroppen.
Børn har en naturlig trang til at bevæge sig. I de seneste år har det dog kunnet
iagttages, at der bliver mindre og mindre rum til bevægelse i børns verden. Børn
sidder mere ned end tidligere. De bliver kørt til og fra forskellige aktiviteter.
Hverdagen gennemstruktureres og efterlader kun lidt tid til frie, kreative
beskæftigelser.
Denne udvikling gør det nødvendigt, at pædagoger og lærere bliver endnu mere
opmærksomme på at styrke børnenes motoriske udvikling, samtidig med at de øger
deres opmærksomhed på faresignaler ved børn, der er i færd med at udvikle
motoriske vanskeligheder.
Formålet med en øget opmærksomhed på motorik i børnehaver og skoler er derfor at
stimulere børnenes sanser og styrke deres motoriske udvikling gennem bevægelse.
For os her i børnehaven Myretuen - Kjeldbjerg – vil det være helt super fantastisk
med en multibane, i forbindelse med Kjeldbjerg Borgerforenings tiltag .
En Multibane rummer mange forskellige muligheder: f.eks. flere slags boldspil,
hockey, en madras frem - og der er mulighed for brydekampe osv.
Vi ser frem til at kunne benytte et sådan tiltag.
Kjeldbjerg den 25. februar 2017
Med venlig hilsen
Børnehusleder
Jette Bregendahl.

TILSAGN om DELTAGELSE i FRIVILLIGT ARBEJDE som
HÅNDLANGER / HOLD‐VED‐MONTØR / UNG‐ARBEJDER / ARBEJDSMAND / ARBEJDSKVINDE
ved ETABLERING af KJELDBJERG BYPARK
Familienavn:
Adresse:

MAIL:
TLF:

Navn på Familiens frivillige:
Arbejdsopgaver, som den frivillige vil være med til (kryds af):
Vil give et økonomisk bidrag:
GENERELT

OPRYDNING

JORDBEHANDLING
FUNDAMENT

SMEDEARBEJDE

GLASHUS

TOILET‐BAD‐KØKKEN

MULTIBANE

FITTNESS
CROSSFIT
LEGESAGER
SHELTER
BÆNKE‐BORDE
HULEBY
AREALET
INDHEGNING
ANDET
GOD IDÉ
HVAD SYNS DU?

Arbejde med Fundraising hos firmaer, private, fonde:
Udnytte forbindelser ved rabatter eller reklame:
Planlægge, Forberede og Lede arbejde på pladsen:
Oprydning, sortering af affald, køre til genbrug:
Servering af frokost, kaffe, kage, forfriskninger – på skift:
Fælde træer:
Samle grene og lave flis:
Oprykning af rødder of rodfræsning:
Håndlanger til Entreprenør, jordarbejde og støbning:
Sørge for placering af stikledninger, elektrikerrør og vandledning:
Vibrere bundsikring og stabilgrus:
Støbe beslag fast i Glashusets sokkel:
Støbe stolper fast i Multibanens sokkel:
Tilskæring, boring, gevindskæring af sokkelbeslag til Glashus:
Tilskæring, boring, gevindskæring af stålspær til Glashus:
Tilskæring, boring, gevindskæring af stolper til Multibane:
Kørsel til og fra Nordvestjysk Galvanisering i Hvam:
Montere stålspær på beslag i soklen og montere afstivning:
Montere Polycarbonat‐plader på stålspærene:
Montere tagrender, afløb, vandopsamling, overløb og faskiner:
Lægge gulvfliser:
Montere bænke langs væggene:
Bygge vægge, skillevægge, døre, loft, gulv:
Påsvejse rengøringsvenlig belægning:
Montere toiletter, vaske, vandhaner, bruser, køkkenborde etc:
Afrette, vibrere og klargøre gulv før kunstgræs:
Opsætning af Bander, mål, låge, bænke:
Montering af fiskenet som gavle:
Design og indretning af Fitness‐Lege‐området:
Finde, opfinde og finansiere egnede redskaber/legesager:
Opsætte og fasstøbe redskaber/legesager:
Udlægge faldunderlag:
Samle og opstille shelters og cykelbom:
Støbe og opsætte bænke‐borde:
Lave rækværk rundt om Huleby og bygge huse:
Anlægge flisegange og flisearealer:
Anlægge cykel, skøjte, skater‐bane:
Opsætning af simpelt hegn rundt om hele grunden (undtagen indgang):

KRYDS af, hvad du KAN og VIL – opgaverne FORDELER vi i FÆLLESSKAB

FORSLAG TIL LANDSBYUDVIKLING
i KJELDBJERG
11. SEPTEMBER 2016

KJELDBJERG BYPARK ‐ FÆLLESAREAL:
af
Aage Storgaard og Kurt Lomborg
Gennem samarbejdet, omkring Kjeldbjerg Torv, med Viborg Kommune og andre aktører, erfarede vi at de
store støttemuligheder ligge parat, når vi tænker STORT og i HELHEDER. Hvis vi tænker småt, så får vi endnu
mindre end småting. Hvis vi, så mange som muligt, yder en fælles indsats, arbejds‐ og indtægts‐mæssigt, så
er det nemmere at lokke eksterne aktører til at give.
Herunder beskrivelse af de enkelte del‐elementer af projektet og forslag til finansiering:
Grunden: I lighed med Torvet, ansøger vi Viborg Kommune om at købe grunden og at stille den til rådighed
for Kjeldbjerg Borgerforening.
Overordnet planlægning: tilbydes af Aage og Kurt.
Rydning: udføres af borgere, som ønsker brænde til brændeovnen. Pinde og kvas hugges til flis, som senere
benyttes som bunddække. Maskiner til oprykning af rødder kan sponsoreres eller skal finansieres. Store
karakterfulde træer bevares. Bøgerækken ud mod vejen tyndes ud, men bevares i store træk. Hegnet mod
nord og øst ryddes, eller bevares delvist ved aftale med naboer.
Muldafrydning: sponsoreres eller skal finansieres af projektet, eller af borgere, der har brug for god
havemuld. Eventuelt kan muldafskrab bruges til en bakke eller vold, et amfiteater, et udsigtspunkt?
Stabilgrus og Sand: skal bruges i store mængder som underlag for flisebelægninger og bygninger. Skal
finansieres af projektet, men afretning og vibrering bør udføres af borgere.
”Glas”‐hus: er IKKE med glas men med brudsikker polycarbonat. Det er IKKE et drivhus, men et
gennemsigtigt lokale, som kan bruges til møder, fester, foredrag, arrangementer, musik, nyde forårssolen
og meget mere. Ikke en konkurrent til Forsamlingshuset, men et supplement. Børnehaven kan bruge det til
madpakkehus og aktiviteter. Hele gulvarealet skal være belagt med granitfliser i et smukt mønster. Langs
væggene faste bænke med ryglæn i granit eller tegl, afbrudt af indmurede rør, hvor vinstokke kan sættes,
så de stikker rødderne ud gennem muren og derfor ikke skal vandes. Måske et fast borde‐bænke
arrangement i karnappen, men eller et tomt gulv, hvor borde og bænke (og køkken) kan lejes af
Forsamlingshuset til private eller offentlige arrangementer. Fundament, mure, bænke, rør og gulv skal
udføres af professionelle (så lokale som muligt) og dermed finansieres af projektet. Stålrammer skal
udføres under ledelse af en dygtig lokal smed, men tilsavning og boring af huller skal udføres af frivillige
borgere (Kjeldbjerg Borgerforening har en særaftale med Nordvestjysk Galvanisering). Opsætning af stålskelet og montering af
polycarbonat udføres af frivillige borgere, under ledelse af en professionel arbejdsleder, som skal
finansieres.
Toiletbygning: med åben og fri adgang, bortset fra periodevis vinterlukning. Bygges ind i nordenden af
”Glas”‐huset, som herved i vid udstrækning kan holde toiletbygningen frostfri, og således at ”taget” er et
fladt betondæk, hvor der anbringes vandtanke til regnvand (toiletskyl), og højisoleret solvandvarmer til
opvarmning af brugs‐ og bade‐vand (øko‐bevidsthed). Skalmure af rød tegl og indmad af præfabrikerede toilet‐
og bade‐rum, som er nemme at rengøre og vedligeholde. Et handicap‐toilet og et almindeligt toilet, begge
med håndvask med varmt vand, og et baderum med varmt brusebad (når solen har haft magt for mindre end et døgn
siden). Et aflåst ”Redskabsrum” til rengøringsartikler, havegrej osv. I nordøstre hjørne et åbent ”Feltkøkken”
med ”Grill” og Røgaftræk, et Arbejdsbord med Køkkenvask (med varmt vand) af teglsten eller granit (ikke med

kogeplader eller andre faste installationer, men nok med strømstik).

Hele denne bygning udføres af professionelle og skal

finansieres af projektet.
Shelters: kan sætte Kjeldbjerg på Cykel‐landkortet og dermed være med til at argumentere for en cykelsti
til Skive. De kan også benyttes som regnvejrshytter, gæstehytter, udflugtshytter, ungefester og anden lokal
overnatning. Der opsættes en bom, som kan benyttes som cykelstativ. Bør købes som samlesæt men
opsættes af frivillige borgere.
Multibanen: er IKKE en konkurrent til KUIF men et supplement. Hvis KUIF også har planer om at etablere en
multibane, så kan banen i byarken være mindre og beregnet til yngres leg snarere end sport. Banen laves
med kunstgræs, som kan overrisles ved frostvejr, hvorfor fundament og belægning udføres af
professionelle. Væggene laves af H‐bjælker med tykke brædder imellem, som tilskæres, bores, galvaniseres
og faststøbes af lokale frivillige, ligesom opsætning af net og ”bænke” opsættes af frivillige. Her kan byens
unge forventes at give en hånd med.
Udendørs træningsredskaber: opsættes på pladsen mellem ”Glas”‐hus og Multibane. Det kan være både
for børn, unge, voksne, gamle og handicappede. Det er dyrt legetøj, som kræver en særlig indsats fra den
gruppe borgere, som ønsker at benytte det. Som en indledende mellemløsning kan mange af redskaberne
laves af træ og andre naturmaterialer af håndsnilde borgere, for så sidenhen at finde pengene til
redskaberne styk‐for‐styk.
Snakke‐hjørnet: etableres nede i spidsen af parken, tæt på Børnehaven, så man kan få sig en fornuftig snak
over hegnet. To, tre eller fire granit‐sæt magen til dem på Torvet. Skal finansieres.
Legeplads eller Huleby: En legeplads er meget dyr at etablere med godkendte redskaber og faldsikring. Hvis
byens børnefamilier gør en ekstra indsats, så bør den etableres straks, sammen med det øvrige byggeri, og
før parken hegnes ind. Men ellers kan en foreløbig løsning være, at lade buske og underskov blive stående i
nordvestlige hjørne; måske opsætte en indhegning af palletræ; og så ellers levere en stak brædder og søm
og lade byens unger lave deres egen Huleby.
Græsplæne eller Blomstermark: En græsplæne skal holdes ved lige og klippes. En blomstermark kan passe
sig selv. Kun tidsler og brændenælder (bjørneklo og lignende invasive arter) kan betragtes som ukrudt, mens resten er
Blomster. Det kræver nok en vis grad af omstilling i vores forestillingsverden, men når den er tilvejebragt,
så er blomstermarken smuk året rundt og kan suppleres med udkastning af frø fra haven og naturen
omkring os. Hvis en blomstermark besluttes, så skal endnu mere muld flyttes, så jorden bliver
”næringsfattig”. Og så skal den ellers ikke passes. Måske skal der slås ”hø” i eftersommeren for at hindre
græssætning.
Flisebelægning: mellem ”Glas”‐hus, Multibane og Shelters samt Snakke‐hjørnet, bør være cementsten, som
er billigere. Gerne SF‐sten som er tykke og ligger stabilt. Hvis det skal være billigt, så kan det være genbrug
eller fejlstøbte, med risiko for at vi skal hente fra flere steder med forskellig overflade i starten. Eventuelt
kan der indlægges mørke sten til markering af baner for cykel, løbehjul, skøjter, skater rundt mellem
træningsredskaberne. Fliserne skal indkøbes og leveres for projektpenge, men frivillige borgere kan planere
og stabilisere pladsen og lægge fliserne.
Indhegning: Hele parken skal indhegnes, så børn kan rende frit omkring mens forældrene hygger sig
sammen uden hele tiden at skulle overvåge. Også så Børnehaven kan lukke parken af og lukke børnene ind.
Det skal afklares om sydøstlige skel skal have eget hegn, eller om det kan deles med børnehaven. Det
afhænger af ejerskab og om hvorvidt Kjeldbjergstien skal gå ind igennem parken eller fortsat skal gå
udenom. Hovedparten af hegnet kan være 1 meter højt, og det skal besluttes om det skal være
langtidsholdbart med galvaniserede T‐stænger og kraftigt net med wirestrammere, eller blot dyrehegn med
træstolper. Begge dele kan opsættes af frivillige borgere, men indkøbet skal foretages af projektet. Hvis
Børnehaven ønsker det, så kan der laves en led‐åbning mellem børnehave og park, som skal kunne åbnes,
lukkes og låses udelukkende af Børnehaven. Ud mod vejen imellem Bøgehækken og det store Lindetræ
opsættes et højere hegn, fx 2‐2½ meter højt, som kan stoppe hoppende bolde og drenge. I dette hegn skal
der være en dobbeltdør med et højt placeret håndtag, så mindre børn ikke kan åbne dem. Den skal være så
bred at borde, stole og andet grej kan bæres ind uden at skulle manøvreres for meget.

Sluse: Fra dobbeltdøren skal en bred gang, med et udvendigt mod vejen lavt hegn på 1 meter, føre op på
toppen af bakken, så der først bliver adgang til fortovet heroppe, efter at både park‐besøgende og
trafikanter har set hinanden før fortovet betrædes. Måske kan der endog sættes et hegn i fortovskanten ud
for åbningen, for at hindre en for hurtig cykel i at køre ud på kørebanen. Men et sådant hegn vil nemt
kunne ”fjernes” af brede køretøjer, som landbrugsmaskiner. Denne risiko kunne nedbringes ved at gøre
trafikanterne opmærksomme på risikoen og erstatningsansvaret, og dermed yderligere sænke hastigheden.
For enden af slusen anbringes på en høj stage et ”Gult Blink”, som aktiveres af fotoceller i Slusen.
Fortov, gadelamper og skiltning: må vi søge kommunen om at flytte lidt rundt på og etablere, hvor det
mangler.
Hvis vi har ubegrænsede midler til rådighed, så kunne denne plan gennemføres af professionelle, uden at vi
behøver at gøre noget. Det vil dog næppe være aktuelt. Jo mindre frivilligt arbejde vi vil udføre jo flere
penge skal vi bruge, men jo færre donorer vil stille op. Omvendt, jo mere frivilligt arbejde, jo færre penge
skal vi bruge, og jo flere donorer vil imponeres og yde en skærv.
Det er derfor en forudsætning for at starte dette projekt op, at Kjeldbjergs borgere på forhånd melder sig
på den eller de arbejdsopgaver, som de kan klare og har lyst til at være med til. Vi har ikke mere travlt end
at vi kan indrette os efter aften, week‐ends, ferier eller helligdage, men det er et krav at byens borgere er
klar til at ofre en del af deres fritid på projektet. Fællesskabet i byen skal prioriteres (frem for fx fællesskabet på
campingpladsen eller hotellet på Gran Canaria).
Frivilligt arbejde er også at vinde Hærvejsløbet, sponsorcykle til sportsdagen, eller til Paris, Trondheim eller
Nordkap, at blive Årets Landsby, at gå rundt med raslebøssen, at skrive ansøgninger eller lade fantasien
blomstre.
Hvis vi gennemfører dette projekt, så vil Kjeldbjerg have Sportsplads – Torv – Bypark ud over, hvad man kan
forvente af en så lille landsby. Det kan gøre vores dejlige lille landsby til en magnet for folk, som ønsker at
bo i Viborg Kommune, men ønsker at arbejde i Skive Kommune. En ting som vores borgmester har udtrykt
sit ønske til. Kommunen er klar til at lave udstykninger og byggemodning, hvis et behov skulle vise sig.
Kommunens instanser er særdeles stolt af Kjeldbjerg. Vi er en stjerne på kommunekortet, og samme
instanser har udtrykt, at de er klar til at give os en solid håndsrækning, hvis vi kommer med det rigtige
projekt.

