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Serviceområde

04 Grønne områder

Fokusområde

Legepladser

Udfordring

At få opgraderet kommunens legepladser med nye legeredskaber og udstyr, så de udgør et attraktivt tilbud.

Mål

Målet er, at legepladserne udgør et attraktivt lege- og friluftstilbud for områdets børn, dagplejemødre og øvrige brugere af
Herning Kommunes legepladser.

Veje til målet

Målet nås ved færdiggørelse af den proces, som er startet i
2015, hvor der via afsatte midler i budgetårene 2015 og 2016
foretages en opgradering af legepladserne. Det formidles til
borgerne, hvilke legepladser der opgraderes.

Status på målopfyldelse

Målet er stort set opfyldt.
Nye legepladser i Mindeparken og Vestre Anlæg er færdige og
indvies officielt i foråret 2017.
Legepladsen ved Sunds Sø har afventet sagsbehandling og
færdiggøres derfor først medio 2017.

Opfølgning på målopfyldelse

Målet er opstillet efter Byrådets serviceharmonisering af legepladsområdet, hvor antallet af kommunale legepladser er reduceret fra 67 til nu 41 stk.

Kommentar

Der er indhentet tilbud på udstyr via udbud, og der er nu en
række opgraderede legepladser, som opfylder målet.

Serviceområde

04 Grønne områder

Fokusområde

Friluftsstrategi

Udfordring

Sikre og brande et attraktivt friluftsliv i Herning Kommune, som
kan medvirke til øget bosætning, sundhed og trivsel.

Mål

Realisering af budgetterede projekter ved Gødstrup Sø, Søby
Brunkulsleje og projekt Å-turisme på en måde, så de skaber
merværdi i Herning Kommune.

Veje til målet

At få formuleret og vedtaget en handlingsplan med konkrete
projekter for friluftslivet, som realiserer friluftsstrategiens temaer og overordnede mål.

Status på målopfyldelse

Målet er endnu ikke opfyldt.

Opfølgning på målopfyldelse

Forvaltningen arbejder sammen med lodsejere og øvrige interessenter om realisering af projekterne i 2017 og frem. Teknikog Miljøudvalget har den 28. november 2016, pkt. 259 fået forelagt handleplan for realisering af friluftslivsstrategien.
Gødstrup Sø-fredningen: Er først igangsat ultimo 2016, pga.
personaleudskiftning.
Søby-fredningen: Helhedsplan godkendt også af Fredningsnævnet. Projektering og skitsering af anlæg er i proces.
Projektet forventes først færdig i 2018.
Å-turisme: Forvaltningen arbejder sammen med lystfiskere og
erhvervsaktører om udvikling af projektet både i Karup Å og
Skjern Å. Da mange samarbejdspartnere er involveret, forventes projektet først færdiggjort i 2018.

Kommentar

Eksternt udarbejdet rapport om lystfiskerturisme og potentialet
er først udarbejdet ultimo 2016. Byrådet har vedtaget handlingsplan m.m. på møde den 24. januar 2017.

