
Nyhedsbrev fra Bur Aktivitetsforening    1-3-2023 
 
Nu er det forår, siger datoen – det er fantastisk. 
 
Til Bur Fristed er der kommet fliser og mursten, og vi skal snart have gang i at få lagt fliserne – vi 
skal lige have en til at fjerne græs og jord, hvor fliserne skal være. 
 
Der er lavet 3 borde-bænke sæt og der kommer flere til Bur Fristed 
 
Vi har kontakt med en konsulentfirma URLAND fra KBH, som vil snakke med os om 
naturbeskyttelse, hvis solcellerne kommer og de vil sammen med os lave en dag, hvor vi laver en 
byvandring, hvor alle har mulighed for at komme med deres ideer og ønsker til, hvordan vi kan 
gøre Bur mere attraktivt for unge og børnefamilier – vi andre er også velkomne her og samtidig er 
det jo ikke os, der får flere indbyggere ☺ 
Vi skal også snakke om, hvordan vi får lavet reklame for Bur 
 
Emner der vil komme op er: 
Hvordan kan Bur blive et sted, hvor unge får lyst at flytte til – hvilke aktiviteter skal vi have 
etableret. 
 
Vi har haft besøg af den kendte arkitekt Flemming Bay Jørgensen fra Ringkøbing. Anders 
Thingstrup og Tina Siig og ut deltog i mødet. 
Han hørte om vores ideer omkring Midtbyen og Pøtparken 
Han var oppe at se kartoffellageret – hans foreløbige vurdering af hallerne er, at den bageste skal 
væltes og at den forreste kan bevares og anvendes, dog skal hele facaden udskifte – han tog hjem 
og ville tænke en mulig anvendelse – det er da lidt spændende, hvad en sådan arkitekt kan se og 
komme med af ideer☺ 
 
Fra Gunnar Lisby har jeg fået at vide, at der er kommet 25 forslag ind til Holstebro kommune, så 
der vil gå lang tid inden der kommer nogle beslutninger om, hvem de evt. vil gå videre med. 
 
Vedrørende sponsorer har vi indtil videre fået 2 – den 3.die på vej ☺ 
De donerer 1000 kr. for at komme på vores sponsorside på hjemmesiden om året. 
Deres Logo og link til deres hjemmeside bliver synligt på vores hjemmeside. 
Kender I nogen der gerne vil sponsorere os, så giv lige et kald. – Vores ønske er at få mindst 20 og 
gerne flere. 
 
Må I alle have et fantastisk forår    

Inge K 

 


