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140 til borgermøde: Breum bakker op om fornyelse

Opbakningen til borgermødet om byfornyelsen i Breum imponerede både værten, Skive Kommune, og borgergruppen Breum 2020,
der er en aktiv medspiller i projektet. 140 mennesker hørte på i Kulturcenter Østsalling i aftes.
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Skive Kommune er tilfreds. Og den aktive medspiller, borgergruppen Breum 2020, er tilfreds.
Årsag: 140 mødte op til borgermøde om det kommende byfornyelsesprojekt i Breum.
Kommunen var vært for mødet, der foregik i Kulturcenter Østsalling. Formålet var at orientere borgerne om forløbet, men også indhente
nye ideer til, hvad de 6,2 millioner kroner, der er til rådighed, skal bruges til. - 140 mennesker i en by af Breums størrelse er rigtig godt,
og den megen fokus på børn og unge peger rigtig meget fremad, konstaterer formanden for byrådets teknik- og miljøudvalg, Anders
Bøge (SF).
Hans Erik Nielsen, talsmand for Breum 2020 og tidligere kommunaldirektør i det gamle Sundsøre Kommune, tilslutter sig politikerens
begejstring over det store fremmøde.
- Det er imponerende, men også at se så mange yngre og børnefamilier. Det er vigtigt, for det er dem, vi skal have fat i, konstaterer
Hans Erik Nielsen. Talsmanden understreger samtidig, hvor vigtigt det er, at der nu bliver sat noget i gang i Breum.
- Det handler om Breums overlevelse. Vi har fundet ud af, at gør vi ikke noget selv, så dør byen.
Det er der ingen tvivl om, fastslår Hans Erik Jensen. Regionsrådsmedlem Laila Munk Sørensen (S) mener, at byfornyelsen kan skabe
samling i byen, men der er også brug for at gøre noget nu, understreger hun. - Vi risikerer, at vi ikke kan sælge vores huse. Det er det
værste scenarie. Derfor er det godt, at der bliver sat noget i gang, inden den situation opstår, fastslår Laila Munk Sørensen.
Anders Bøge fremhævede allerede i sin velkomst, hvor vigtigt det er, at kommunen er med til at sætte noget i gang. - Der vil opstå
bump undervejs, og det kan være træls, men vi må huske hinanden på, at det hele er nødvendigt for at opnå det bedst mulige resultat,
fastslår den politiske udvalgsformand. Kommune og borgere har fem år til at gennemføre byfornyelsen. Sådan er ministeriets regler for
at støtte projektet.
Pengene til byfornyelsesprojektet i Breum kommer fra Skive Kommune og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der bidrager med
henholdsvis 4 og 2 millioner kroner. Dertil har Breum 2020 indsamlet 160.000 kroner og solgt medlemskort til 85.000. Det samlede
beløb indgår også i byfornyelsen.
Rådighedsbeløbet kan dog stige til tæt på 9 millioner, hvis det lykkes at få fingre i nogle EU-midler, men det er kun et måske, oplyser
Mogens Dam Lentz fra konsulentfirmaet SBS. Han er ansat til at hente penge hjem til byfornyelsesprojekter i Skive Kommune.
Et præcist og færdigt program skal ligge klar senest 1. april næste år, hvor det skal afleveres til og senere blåstemples af Ministeriet for
By, Bolig og Landdistrikter. Politisk skal det færdige program behandles i teknik
og miljøudvalget, økonomiudvalget og endelig godkendes af Skive Byråd.
Til formålet er der nedsat tre arbejdsgrupper med hver deres områder. Opgaven bliver at sammensætte programmet for byfornyelsen,
men også prioritere de enkelte delprojekter. Borgerne kunne i aftes melde sig på de forskellige arbejdsgrupper. Søgningen var størst til
grøn gruppe, der skal se nærmere på forbedringer af byens torve, pladser og opholdssteder.
Breums borgere har allerede fremsat en række ønsker for byfornyelsen. Det skete på et tidligere borgermøde, hvor blandt andre
hovedgaden, byens festplads, omgivelserne ved Kulturcenter Østsalling og Sundsøre Hallen var bragt i fokus.

I aftes kom flere ideer påbanen. Blandt andet foreslog Max Rasmussen den gamle bankbygning omdannet til ungdomsklub.
Daniel Miltersen mente, at området mellem hal og skole er velegnet til skaterpark og bmx-bane. Morten Kirkholm synes, der skal satses
meget på at tiltrække unge mennesker til byen, mens Aksel Pallesen gerne ser udbuddet af børnepasning øget. Han slog også til lyd for
længere åbningstider i børnehus og dagplejen, så det bliver nemmere at pendle til og fra arbejde.
De mange input blev rost og fortjener at blive arbejdet videre med, som formandenfor teknik- og miljøudvalget, Anders Bøge, udtrykte
det.
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26 borgere har meldt sig til tre arbejdsgrupper, der sammen med embedsmænd fra Skive Kommune skal
sammensætte et program for den kommende byfornyelse i Breum.
■■ Gruppe 1, grøn gruppe, skal se nærmere på forbedringer af byens torve, pladser og
opholdssteder. Fra kommunen deltager Jens Eskildsen fra Teknisk Forvaltning.
■■ Gruppe 2, rød gruppe, skal arbejde med særlige kulturelle og sociale foranstaltninger.
Her bliver Mogens Dam Lentz, SBS-konsulent, kommunens repræsentant.
■■ Gruppe 3, blå gruppe, tager sig af særlige trafikale tiltag, herunder for eksempel stianlæg.
Jakob Aagaard Poulsen fra park- og vejafdelingen sidder med for kommunen.
■■ Borgergruppen Breum 2020 deltager også i arbejdsgrupperne og vil supplere op i de grupper,
der er tyndest besat, oplyser talsmand Hans Erik Nielsen.
■■ Arbejdsgrupperne holder møder 28. oktober, 13. og 28. november på Breum Landevejskro.

