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I marts blev udviklingsprojektet »Liv og Limfjordslandskab i Nordfjends« skudt i gang med fire foredrag.
Og i denne uge er de indledende foredrag blevet fulgt op af to workshops, hvor godt 30 personer satte
sig sammen med folk fra Skive Kommune for at diskutere udviklingsmulighederne i det nordlige Fjends.
Borgernes opgave var at komme frem til ting, som lokalsamfundet og kommunen sammen kan arbejde
videre med.
Borgerne blev fordelt ud i grupper, og der blev blandt andet nævnt, at kysten er det største aktiv i
området. Den skal benyttes, men den skal også beskyttes, mente borgerne, der pegede på, at der kunne
etableres et sted, hvor sejlere og roere kan lægge til land på vestsiden af Lundø.
- Der blev også diskuteret shelters og flere stier. Der er stier nu, men flere steder mangler der bindeled.
Derfor blev der foreslået en lang sti fra Virksund til Lundø. Og så blev der også snakket om en bedre
formidling og synliggørelse af Nordfjends, og hvad området kan gøre for at lokke flere borgere til, siger
Mia Sabine Berle fra Skive Kommune.
En bedre formidling og synliggørelse kan ske ved gode brochurer og en informativ hjemmeside, mens
man kan gøre meget for bosætningen ved at udstykke nye attraktive byggegrunde med udsigt til sø eller
fjord.
Der blev også givet udtryk for, at det er forholdsvist nemt at komme fra Viborg- og Foulum-området til
Nordfjends, så det kunne være muligt at lokke nye folk til fra netop det område.
Nu vil Skive Kommune bearbejde det materiale, der er kommet ind fra de to workshops, og så vil
borgerne i Nordfjends blive tilbudt at indgå i arbejdsgrupper efter sommerferien.
- I september skal der laves ny kommuneplan, og målet er, at nogle af udviklingsidéerne fra Nordfjends
kan blive skrevet ind i planen. Og der ligger en god mulighed for, at vi kan udvikle området, hvis de
lokale borgere bliver ved med at vise så stor interesse for deres eget område, som de har gjort indtil
videre, siger Mia Sabine Berle.

