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Et nyt projekt med borgerinddragelse skal være med til udvikle
Nordfjends og gøre det endnu mere attaktivt at slå sig ned. Her
er det Virksund. Arkivfoto

DET SKER

Kom menta r (0)

Vær med til at udvikle Nordfjends
Nordfjends-projekt skydes i gang med borgermøde den 5. marts
samt en foredragsrække. Det hele skal l munde ud i en plan for det
åbne land og landsbyerne i Nordfjends
27. Februar 2 015, 13: 30

Af Anne Kirstine Hansen
Skive Kommune vil i tæt samarbejde med lokale

Annonce fra avisen

beboere i Nordfjends forsøge at afdække
områdets kvaliteter og udviklingspotentiale
igennem projektet Liv og Limfjordslandskab.
Projektet skydes i gang torsdag den 5. marts med
et borgermøde i Hald Forsamlingshus og en
foredragsrække om landskab og kultur i
Nordfjends. Her vil lokale og udefrakommende
fagfolk og forskere levere input, der kan sætte
gang i debatten om Nordfjends fremtid.
Foredragene, der er arrangeret i samarbejde med
Skive Folkeuniversitet, er gratis, og alle er

Se flere annoncer fra avisen

velkomne til foredragene der finder sted i løbet af marts måned i henholdsvis Hald Forsamlingshus,
riddersalen på Staarup Hovedgård, Virksund Sejlklub og Sognegården i Ørslev Kloster.
Efter den indledende debat er det planen, at interesserede borgere kan indgå i grupper, som skal
arbejde med hver deres udviklingsområde. Arbejdsgruppernes omdrejningspunkt er at undersøge,
hvordan man på den ene side kan beskytte og på den anden side benytte områdets kvaliteter.
Skive Kommune ønsker, at projektet skal munde ud i en helhedsplan og strategi for det åbne land og
landsbyerne i Nordfjends.
Projektet er Skive Kommunes konkrete aktivitet under et landsdækkende forskningsprogram
Fremtidens landskaber fra Københavns Universitet. At det lige blev Nordfjends, der er centrum for
projektet, er ikke tilfældigt.
Projektet opstod i forlængelse af et udtalt ønske fra en gruppe Hald-beboere om en visionær
planlægning for et samlet Nordfjends. Så valget af projektområde var oplagt, da Skive, som n af 13
kommuner, blev tilbudt at deltage i forskningsprogrammet, som løber fra 2013-17.

MERE DET SKER
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DET SKER
DET SKER Affald kan
Golfspillere fra
slå dyr ihjel
Stoholm inviteres
I denne uge sætter Danmarks
til fælles match dag Naturfredningsforening fokus på
Lørdag den 9. maj inviteres alle
golfspillere fra Stoholm til en...

DET SKER

Påskehygge på
biblioteket i
Stoholm
Traditionen tro markerer man
forårets komme på Stoholm
Bibliotek og...

DET SKER Husk
landsindsamling på
søndag

affald i...

På søndag den 12. april går
30.000 mennesker på gaden for
at samle...

DET SKER En heldig
messegæst vinder
2000 kroner

DET SKER Muntre
gårdsangere fra
Thy til Iglsø

Stoholm Handelsstandsforening
står bag en konkurrence, hvor
en heldig...

Der bydes på gårdmusik, når
Iglsø Ældreklub den 17. marts
inviterer...
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