Fortsat god fremdrift på realisering af Hvidbjerg
Aktivitetshus
Plangrundlaget er ved at være på plads
Skive Kommunes Teknik- og Miljøudvalg godkendte 14.
januar at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for
Hvidbjerg Aktivitetshus:

https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=skive&page=document&docId=118285&itemI
d=118304
Det er forventningen, at forslaget til lokalplan behandles på kommende møde i udvalget den 12. maj,
hvorefter planen skal i 4-8 ugers høring med endelig godkendelse i byrådet i august. Det betyder, at vi i
forhold til at have plangrundlaget på plads, kan begynde at bygge i september.
Er græsset grønnere hos naboen?
- nej ikke meget længere, for i Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup arbejder vi sammen om at realisere
Hvidbjerg Aktivitetshus. Senest har Svend Åge Lidegaard og Jørn Høj Andersen sponsoreret maskinpark til
at få sået græs i det areal, som inden længe skal købes af borgerforeningen, og hvorpå der skal laves
udendørs aktivitetsareal og parkering i tilknytning til Hvidbjerg Aktivitetshus. Borgerforeningen har betalt
græsfrøene. Tak til Svend Åge og Jørn.
Status på fundraising og lokal indsamling
Det kan ikke siges ofte nok – det er imponerende, at der er givet tilsagn om 543.300 kr. fra lokale til
projektet. Den store lokale opbakning er en kæmpe hjælp til at skaffe yderligere ekstern finansiering fra
fonde. Udover de 2,4 mio. kr. fra Skive Kommuner har Spar Vest Fonden bevilliget 340.000 kr. Det betyder,
at der isoleret set er skaffet nok penge til grundkøb og selve byggeriet, hvis byggebudgettet vel og mærke
holder. Men for at sikre en god helhedsløsning, der er attraktiv for kommende brugere samt børnehaven og
vuggestuen, skal udenoms arealerne også indrettes. Derfor søger vi fortsat fondsstøtte til projektet. Vi
mangler godt 300.000,- kr. for at komme helt i mål. I juni forventer vi svar fra Bustrup Fonden, der er
ansøgt om 50.000,- kr. Vi sender en ansøgning i kommende uge til Nordea-fonden, mens Salling bank
desværre ikke ønsker at støtte projektet.
Forventet tidsplan for realisering
Så snart regeringen tillader det, vil der blive indkaldt til borgermøde med henblik på at opnå lokale accept
af projektet i sin nuværende form, påbegyndelse af indkøb af areal samt dialog med Skive Kommune om
igangsætning af udbud med efterfølgende opstart af byggefase i efteråret 2020. Borgermødet vil
tilsvarende blive starten på indbetaling af de lokale donationer. Vi indkalder til borgermøde, så snart vi får
lov til at forsamles flere end 10 personer.
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