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I skemaet er beskrevet de projekter der afsat midler til.
DELPROJEKTER
Kibæk – Nr. Bredgade

AFSAT BELØB
500.000 kr. +
350.000kr. til asfalt

Kibæk – Stationspladsen
Sdr. Felding – Brugsens Have

150.000 kr.
446.00 kr.

Sdr. Felding - vægmaleri

30.000 kr. (30.000 kr.
fra Riverfisher)
50.000 kr.
570.000 kr.

Sdr. Felding – hævet flade
Sdr. Felding – Areal ved Dagmar
Bio og grønt i bymidten
Sunds Hovedgade

500.000 kr.

Aulum - Markedspladsen

1.300.000 kr.

Vildbjerg - Østergade

500.000 kr. (2020)

Gullestrup

500.000 kr.

Lind Hovedgade

539.000 kr. (2020)

Gjellerup

300.000 kr.

Ørnhøj

350.000 kr.

STATUS
Borgerforeningen vil udføre projektet med
asfalt på kørebanen. Der er udarbejdet
revideret skitse, afventer
borgerforeningens tilbagemelding.
Afventer områdefornyelsen
Under udførelse, bro ved åen uføres i
foråret.
Væg klargøres, vægmaleri udføres i det nye
år.
Udføres hurtigst muligt
Skitsering pågår, forventes udført i løbet af
2020
1. etape er i gang. Plantebede bliver
etableret og beplantet i uge 44.
Der har været afholdt 1. møde med
interessenter i området.
Skitsering pågår
Der er bevilget 1. mio. kr. særskilt til
Markedspladsen som står på
serviceområde 09 Trafik
Herning Vand udfører kloakrenovering på
en del af strækningen. Der er afholdt med
borgergruppe i foråret 2019
Skitsering pågår.
Borgerproces er gennemført.
Broen udsmykkes på indvendig side af
kunstneren Mormor. Udsmykningen er
udført.
Der etableres effektlys på broen.
Elementer i skoven udføres i foråret.
Projektet forventes udført og afsluttet
maj/juni 2020.
Skitsering igangsættes start 2020
Der er tidligere afsat 275.000 kr. til
belysningsprojekt i Lind. Dette indarbejdes
i projektet sammen med skitseringen.
Skitsering igangsættes 2020.
Skal ses i sammenhæng med ny lokalplan
for Gjellerup skole og erhvervsområdet
nord for skolen.
Der er aftalt møde med Borgerforeningen
omkring hvordan det endelige
Forskønnelsesprojekt skal se ud.

Haderup

350.000 kr.

Ørre

130.000 kr.

Snejbjerg Hovedgade

Samlet 450.000 kr.
(140.00 kr. 2017 og
310.000 kr. fra 2016)
66.100 kr.

Høgild

Der er indsendt ønske fra borgerne.
Skitsering er igangsat hvor det forventes at
der kan udføres et projekt i foråret 2020.
I forbindelse med budget 2020 er der afsat
midler til Havørredens Hus i Haderup. Det
undersøges om der kan være synergier
med forskønnelsesprojektet i byen.
Forskønnelse med plantebede i vejarealer
etableres i uge 44. Plantning af vejtræer
ved ankomsten, november 2019.
Er afsluttet og overdraget til Drift.
Er afsluttet

