
Nyt fra udviklingsgruppen 10-02-22 
I går havde vi møde med Anders Thingstrup, Alex Würtz, Niels Bjørn og ut. vedr. hallerne 
ved den gamle kartoffelcentral. 

Et meget vigtigt møde i forhold til udvikling af Bur bymidte. 

Anders Thingstrup er aktiv i udviklingen, Alex Würtz vil forsøge at få en arkitekt herud, der 
kan se muligheder i bygningerne. - et meget positivt møde. 

Vores ideer med den store Hansens plads er boliger i de forreste haller, evt .paddelbane, 
badminton, værksted og samlingssted i den bageste hal - anvendelse af alt pladsen udenom 
til diverse opholdsrum mm. 

Kartoffelhallerne bliver tømt i løbet af foråret og den tunge trafik forbi lille Hansens plads 
ophører. 

Vedr. Fibernet - vi vil igen prøve at få denne proces sat i gang via bredbåndspuljen - her får 
jeg hjælp af Peter fra Pøtparken og evt. Johnny Møller. 

Vedr. Cykelsti, som Holstebro kommune har sat 5 mill af til. 

Henning Dalgaard vil lave en tegning, hvor cykelstien forløber langs med jernbanen - dette 
vil vi efterfølgende få lavet en pris på:-) 

Jane Thorsen indgår i gruppe, som ønsker at blive go til fundraising 

Den Lille Hansens Plads og andre områder, hvor der skal smukkeseres her i foråret. 

Aktivitetsforeningen planlægger en arbejdsdag her i foråret - datoen er ikke fastlagt endnu - 
der er planer for Hansens plads med noget stakit, måske fjernelse af nogle planeter(ikke 
Hansens træ :-)), fjernelse af nogle fliser - nye træ i bænkene og et nyt bord (Jørn laver 
disse) - det skal nok blive rigtig godt. 

Jeg vil sætte en mappe om i klubhuset, hvor man kan se vores udviklingsplaner for Bur i 
uge 8. 

Vi har brug for mere hjælp, så meld jer endelig på banen og mød endelig op til vores 
generalforsamling d. 16 marts kl 18.00 

Overvej og meld jer endelig på banen. 
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