OMRÅDEFORNYELSESPLAN FOR BREUM GODKENDT!
Vi var 9 personer der helt tilbage i 2009 startede en arbejdsgruppe, som havde til formål at få sat gang i
noget i Breum og omegn. Gruppen blev etableret efter opfordring fra daværende Regionsrådsmedlem
(socialdemokraten) Laila Munk Sørensen, hun ringede til et par af os, der sidder med i arbejdsgruppen i
dag, hvor hun opfordrede os i fællesskab til at samle en flok, som ville gøre en indsats for Byen? for som
hun sagde: Der skal til at ske noget her i Breum!
Nu her 5 år senere! efter utallige små møder og et par store Borgermøder, er vi så langt i processen at der
ved årets start (2014) lå et flot og gennemarbejdet færdigt Byfornyelsesprogram lavet af Skive kommune
(Jens Eskildsen og co.) i samarbejde med ca. 30 Borgere fra Breum og omegn, hvor man har fået sat et
rigtigt flot områdefornyelsesplan sammen i et farvebelagt 31 siders hæfte.
Programmet blev som bekendt godkendt af kommunalbestyrelsen (Skive kommune) tirsdag den 28. januar
2014, hvorefter projektet skulle endeligt godkendes i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter!
Mandag den 24. marts kom så svaret? GODKENDT. Det var en rigtig god fornemmelse ”HURRA HURRA” nu
kunne vi endelig komme i gang.
Hovedgade projektet (kloakrenoveringen) som jo faktisk er et projekt sideløbende med
områdefornyelserne er sat til at skal starte her til efteråret 2014. Det er et projekt der vil give store gener
for borgere, forretningsdrivende og sidst men ikke mindst bilister/cyklister. Vi håber alle har forståelse for
de gener det vil give, og at vi væbner os med tålmodighed. Og så glæde os til det færdige resultat, som
forhåbentlig vil give byen et kæmpe løft. Et af projekterne til områdefornyelsen vil sandsynligvis også blive
startet her samtidig med Hovedgade projektet? Hvad for et af projekterne det bliver? Det skal de nedsatte
arbejdsgrupper, og Breum 2020 i samarbejde med Skive kommune finde ud af.
Til information kan der oplyses.
Der holdes et stort Borgermøde Onsdag den 14. maj i Kulturcenter Østsalling.*
Et møde der arrangeres af Skive kommune i samarbejde med ”Breum2020”, hvor vi formoder Skive Vand vil
være repræsenteret og orientere om forløbet både arbejdsmæssigt og trafikalt af hovedgaden, samt Skive
Kommunes orientering om den forestående områdefornyelse.
Ugen op til Borgermødet vil den udarbejdede plan blive omdelt til ca. 700 husstande i Breum og omegn. Jeg
vil hermed opfordre alle der har tid og lyst til møde op onsdag den 14. maj. Det vil være rigtig godt hvis vi
kan fylde Kulturcenteret Østsalling til bristepunktet?? Det er set før.
På vegne af ”Breum 2020 ”
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