Vildbjerg den 27. maj 2014
I går blev der afholdt møde i Teknik- og Miljøudvalget, og jeg har en god og en dårlig nyhed til os,
der er bosiddende i Vildbjerg-området.
Først den gode nyhed.
På mødet indstillede vi til byrådet, at der frigives 257.000 kr. til Lysgård Sø og Vildbjerg Søpark.
Jeg citerer fra sagsfremstillingen:
”Lysgård Sø:
Forvaltningen har i samarbejde med lokale beboere udarbejdet en plan for beplantning og faciliteter ved
Lysgård Sø. En mindre del af beplantningen blev etableret i 2013 i samarbejde med borgerne i området,
mens den resterende del af projektet med etablering af opholds- og madpakkehus med tilhørende
læbeplantninger ønskes færdiggjort i 2014.
Til dette projekt er der søgt og opnået tilsagn om støtte fra Friluftsrådet på op til 37.500 kr. til dækning af
materialeudgifter. Tilsagnet er givet under forudsætning af, at projektet realiseres med en høj andel af
borgersamarbejde. Tilskuddet kan dermed både justeres ned eller helt bortfalde.
Vildbjerg Søpark:
I 2013 blev den store af i alt tre broer i Vildbjerg Søpark renoveret med nyt dæk og bærende
underkonstruktion. I 2014 ønskes den lille bro renoveret og overliggerne på den store bro udskiftet.
Derudover er en rørbro tæt på at blive skyllet væk og bør udskiftes, bl.a. fordi dimensionerne i flere små rør
er for små. Broen ændret til en enkelt rørbro med en stor dimension, så også opstuvninger undgås.”
Vi må så håbe, at økonomiudvalget og byrådet er enige med os, så vi kan få arbejdet igangsat.
Og så til den dårlige nyhed:
I en sag omhandlende ”Budgetopfølgning” var der en omtale af den kommende bynære skov ved Lysgård
sø. Her havde forvaltningen indstillet:
”Vedr. projekt Bynær skovrejsning i Vildbjerg og Kibæk, stednr. 053096 er 2 ud af 4 arealer blevet dømt for
småt/smalt, hvorfor det opnåede tilskud fra Naturstyrelsen er blevet reduceret med 110.000 kr. Det
anbefales, at det manglende tilskud på 110.000 kr. i 2014 finansieres af driften.”
Den indstilling kunne vi politikere ikke tilslutte os. Man kan efter vores mening ikke sætte et projekt i gang
med den begrundelse, at der er et statstilskud at hente, og så efterfølgende opretholde projektet, når
statstilskuddet alligevel ikke kommer.
Det betyder ikke, at skoven ved Lysgård Sø aldrig kommer, for det vil være et rigtigt godt sted at lave en
bynær skov. Men det betyder, at ”vores” skov må indgå i en samlet prioritering af, hvor i kommunen
behovet er størst, og i hvilken rækkefølge de gode projekter skal sættes i gang.
Lad mig i den forbindelse berette, at det jo netop er den slags valg, vi som jeres repræsentanter hele tiden
må træffe. Så selvom det ville være rigtig godt med en ny skov ved Lysgård Sø, vil jeg hellere prioritere en
fodgængerovergang ved Vildbjerg Skole.
Og vi arbejder stadig benhårdt på at få finansiering af fodgængerovergangen og cykelstien ved Pugdalvej på
plads.
Jeg trives i øvrigt med at være en del af den slags beslutninger – store som små, så tak for at jeg har fået
mulighed for det.
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