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Sparkær: Opsamling på udviklingsworkshop den 9. oktober 2019
1) Overblik over de gode ting, som bør bevares i byen, samt de ting, som trænger forbedring.
Gode ting, som bør bevares
•

•

•

•

•

•

•

Foreningsliv og foreningssamarbejde:
Foreningsarbejdet meget positivt, det er sjovt
når man kan se byen bliver glad for det man
gør. Samarbejde på tværs af foreninger under
byfest. Idrætsforeningen med mange
muligheder på tværs af generationer. Vi har en
god strikkeklub. Rigt foreningsliv, eks.
borgerforening, amatørteater, spejder,
samarbejdsudvalg. Godt samarbejde
foreningerne imellem. Forskellige foreninger er
godt.
Arrangementer og begivenheder:
Billingefest/byfest – to fra hver forening er med
til at arrangere denne. Enkelte foreninger laver
aktiviteter der sætter Sparkær på landkortet.
Aktører: Købmanden. Lokal opbakning.
Erhvervsklub. Samspillet mellem
forsamlingshus og medborgerhus er godt.
Børnehaven. Forsamlingshuset. Billingescenen.
Plejehjemmet. Skolen. Godt samarbejde
mellem institutioner børn/ældre. Godt
samarbejde med Mønsted i forhold til spejder/
håndbold.
Mødesteder: Idrætsforeningens klubhus.
Kirken. Medborgerhuset. Spejderhytten.
Præstegården. Købmandsbutikken. Pub'en.
Muligheder for at mødes: Idrætsforeningen,
skolen, forsamlingshuset, Billingescenen,
medborgerhuset. Købmand, godt mødested.
Man møder dem man kender ved: Købmanden,
idrætsforeningen. Hvor møder du dem du
kender? Til sport/ gymnastik, skolen, Fjends
Cup.
Aktiviteter: Bedste sted at lege, gå tur eller
byfest: God gåtur ved skoven, byfest ved
Billingeparken er godt. Motion og idræt:
Gymnastik + idrætsforening, spille tennis,
cykelklubber, aktiviteter på skolen.
Steder i byen: Gode idrætsområder. Smukkeste
sted i byen: Ude ved Bakkely. Den gamle
plejehjemsbygning. Søen. Kirken. Fin
udsmykning - flagalle og julelys. Skovområdet
bag ved kirken. Søparken. Gode muligheder
Billingepladsen. Idrætsanlæg.
Billingescenen/parken.
Steder udenfor byen: Smukkeste sted: Ved
søen, ude på landet, Drømmelund bakker.
Bedste udsigt oppe fra Lundgårdsvej ned over

Ting, som trænger forbedring
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

Foreninger – samarbejder: Fælles samarbejde
mellem foreningerne i byen. Fokus på den gode
kommunikation.
Arrangementer og begivenheder:
Forsamlingshuset. Fastelavn, juletræsfest.
Gamle traditioner skal måske genoptages.
Nytænke byfesten (lørdag aften).
Fællesspisninger i forsamlingshuset samler ikke
længere nok folk. Generationsskifte? Hvor er
børnefamilierne?
Byens grønne områder: Søparken trænger til et
løft. Slidt og trist: Legeområdet ved
sportspladsen. Mangler legepladser der bliver
holdt ved lige. Forbedring af Søparken.
Bord/bænke, vedligehold.
Byens udseende: Okay pænt, nogle bygninger
kunne være bedre. Rette op på fortovet. Pæn
banegårdsplads.
Stier: Infotavler. Historier, ruter osv.
Afmærkning. Løbe/cykelsti/MTB-rute i skoven
mellem Sparkær og Mønsted
Trafiksikkerhed: Krydsende trafik Lundgårdsvej
på cykelsti til Mønsted farlig! Der parkeres på
steder med dårlige oversigtsforhold. Langgade.
Chikanen ved skolen fungerer ikke - den er til
gene for tung trafik. Busstop ved Langgade 8
giver trafikfarlige situationer når bussen er der.
Udsigtsforhold fra Langgade til Østervang og
fra Østergade til Langgade er dårlige.
Trafikale forbedringer: Trafikprop ved købmand
bør afhjælpes. For lille midterhelle til
gående/cyklister på Lundgårdsvej. Bump på
Bækkegårdssvej sænker ikke farten nok.
Udformning af busstoppestedet yderst på
Bakkegårdsvej på sydsiden.
Kollektiv trafik: Togstop i Sparkær. For få
busafgange.
Flere shelters så folk der cykler, kan overnatte
der.
Info/folder. Hvad kan Sparkær byde på?
Flere mindre boliger/rækkehuse.
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•

byen. Godt opland. Naturen. Stisystem sammenhængende ruter. Cykelsti til Mønsted.
Trafikale forhold: P-plads ved skolen er rigtig
fin. Ny p-plads med ny afstribning ved skolen
fungerer rigtig godt. Trafikken fungerer
generelt fint. Placering af busstoppesteder er
ok. Lys ved skole/skolegården fungerer godt!

2) Forslag sorteret efter temaer, og forslag som går igen indenfor samme tema
Tema
Bygninger

Byrum

Omgivelser

Trafik

Forslag/idéer/ønsker
Boligtyper: Tæt/lav-bebyggelse. Evt. boligselskab. Flere mindre boliger/rækkehuse. Flere
lejeboliger (Billingevej). Udstykning Borrisvej til ældreboliger (tæt på plejehjemmet). Mulighed
for rækkehuse til udlejning.
Byggemuligheder – bolig og erhverv: Flere attraktive byggegrunde. Udstykning Sandbækvej,
evt. erhverv. Udstykning ved Østervang. Udstykning ved søen med regnvand. Udstykning på
Foldbjergvej. Udstykning til erhverv. Billigere grunde.
Idrætshal/multihal ved skolen.
Fællesspisning + aktiviteter: Rummene er gode forsamlingshus + medborgerhus
Skiltning, info og markedsføring: Skilt med "Min købmand” ved Lundgårdsvej. Pjece til nye
borgere. Mangler info om hvor tingene foregår. Lysskilt ved togbanen med informationer om
byen.
Byens udseende: Mangler at borgerne holder byen pæn. Evt. bypedeller. Savner noget
kunst/udsmykning - evt. lokale kunstnere. Mangler blomster. Mangler byport. Med træer. Et
bedre indtryk af byen. Bypedeller for bedre ryddelighed gennem byen. Bedre vedligeholdelse
af de grønne områder.
Faciliteter i byens rum: Mangler bålsted. Mangler større legeplads til større børn. Mangler
friluftstræning, redskaber. Toiletbygning ved Billingepladsen. Mangler en hundeskov.
Trafikale forbedringer: Der mangler fortov fra Bækkegaardsvej til Billingevej. Bedre
vejvedligeholdelse. Mangler gadelys. Busstoppestedet er slidt også ved baneoverskæring. Ppladser ved købmandsbutikken. Fortove fra Rahbecksvej til Billingevej. Tilkørsel til cykelstien
flyttes (ved byskiltet).
Stier: Flere naturstier. Sti bag ved Gravhøjvej. Løbe/cykelsti/MTB-rute i skoven mellem
Mønsted og Sparkær. Det vil begge byer nyde godt af :-) Cykelsti til Stoholm og Birkesø over
Gammelstrup.
Forbedret adgang og formidling af rekreative faciliteter: Søparken kan evt. forbedres med
bedre skiltning + bedre vedligeholdelse + sti til og rundt om søen. Infotavler med byens
historier, ruter osv. Sti til tørvegravene med info om industrien. Optimering af søparken med
adgang til søen.
Bålplads og shelters ved Søparken med udsigt over søen.
Hundepark/skov.
Gadelys: Udskiftning af gamle gadelys til LED kombineret med lys i alle gadelamper. Sensor på
gadelamperne, så de lyser når der færdes folk. Gadelys slukkes senere end kl. 21. Gadelys i
krydset Lundgårdsvej/ Langgade. Ny gadebelysning (LED) eller bedre! Tændt længere tid om
aftenen. Lys på cykelstien ml. Sparkær og Mønsted.
Togstop: Togstop ønskes snarest. P-plads til togstop. Trinbræt til togstop.
Fortove: Renovering af byens fortove. Fortov forlænges på Bækkegårdsvej ud til sidste hus.
Generelt dårlige/ ujævne fortove på Langgade + Sølystvej m.fl. Mangler fortov fra Rahbechsvej
til Billingevej. Etablering af fortov fra kirken og ned til forsamlingshuset.
Stier: Etablering af stistykke mellem Lundgårdsvej 1A og enden af Sparkær Mosevej. Markering
af eksisterende stier. Evt. også oversigtskort. Cykelsti ml. Sparkær og Gammelstrup. Ønske om
sti ud af Enrico Dalgas Vej ud til spejderhytten. Tilkørsel til cykelsti og bump på Langgade
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Aktører

Aktiviteter

flyttes væk fra hinanden. Sti fra Sparkær Mosevej med forbindelse til Lundgårdsvej ved
teglværket, langs banen. Opdatering af sti fra Gravhøjvej ned til Østervang.
Trafikdæmpende foranstaltninger: Trafikchikane på Østervang og for enden af
"Borgmesterstien" hvor mødes med Østervang. 60 km/t-zone ved kryds Lundgårdsvej/
Langgade skal være dobbelt så lang. Krydset ved Lundgårdsvej ønskes ændret til rundkørsel
eller "stærekasser". Hastigheden er ALT for høj!
Trafiksikkerhed: Rør under Lundgårdsvej til cykler og gående. Skilt med "Krydsende cyklister/
""Krydsende børn" i krydser Lundgårdsvej/ Langgade. Fodgængerovergang før chikanen ved
sportspladsen. Mange børn krydser vejen på vej til sport og spejder.
Øvrige trafikale forbedringer: Beskæring ved offentlig skiltning i byen, fx kryds Bækkegårdsvej/
Langgade. Manglende byport fra Lundgårds-siden. Struktur for trafikken fungerer dårligt på
Langgade - især chikanen i sydlige ende. Vejen mellem Sparkær og Mønsted er alt for smal.
Busstop på Bækkegårdsvej renoveres. Lastbiler og anden tung trafik giver jævnligt problemer
ved købmanden, flere p-pladser. Chikane ved Sandbækvej - mangler plads. Beplantning ønskes
fjernet eller reduceret. Parkeringsplads ved købmanden ønskes/udbedres. Byport tilbage.
Buskørsel i weekender! Generelt flere busafgange.
Foreningerne: Fælles samarbejde mellem foreninger. Fællesmøde mellem alle foreninger (evt.
med deltagelse af formændene). Flere frivillige i foreninger.
Øvrige lokale aktører: Mere brug af kirken. Spaghetti/høstgudstjeneste. Favne bredere. Brug af
frivillige i skolen og daginst. Bypedeller.
Kommunikation og formidling: X i kalenderen. Skal være bedre til at bruge det (Facebook,
hjemmesiden). Infoskilte ved byporten – elektronisk.
Nye borgere: Fokus på nye naboer. Velkomstbrev til nye borgere. Fri entre til nye borgere
byfest/fællesspisning.
Forslag til aktiviteter: Forsamlingshuset LAN-party/computerspilsaften. Musikundervisning:
Har skolen et lokale? Vi har en underviser. Koncerter på skolen. Forsamlingshuset:
Fællesspisning i forlængelse af træning til børnefamilier. Gentagelse af Running Dinner.
Billingescenen som trækplaster. Aftenarrangementer, koncerter, noget for børn i weekenden.
Fokus på trivsel/ mental sundhed. Sund spisning, foredrag, happenings osv.
Markedsføring og bosætning: Professionel salgsfilm der viser byen og byens liv. Den skal være
søgbar, så den dukker op. Til vedhæftning af salgsannoncer etc.
Velkomstfolder/velkomstpakke. Sparkær.dk, Facebookgruppe. Fælles ansvar,
borgerforeningen tovholder. Hvad gør vi for nye tilflyttere? Skal de introduceres til byen, hvad
har vi, osv. Gratis til byfest. Vi skal "brande" vores sammenhold. Byen skal sælges på et godt
sammenhold. Vedligeholdelse af veje og gamle bygninger, så byen tager sig godt ud.
Samarbejde: Koordinering af træningstider/mødetider på tværs af foreninger. Digital kalender,
så arrangementer ikke konflikter. Passe på vores aktiviteter. Forfine de ting vi har. Passe på vi
ikke "drukner" i arrangementer. Kan man gøre det mere "spændende" at blive frivillig? Bedre
forhold for frivillig arbejdskraft.
Forholdet til Viborg Kommune: Arbejdsro fra kommunen - minus skolelukninger og lukning af
børnehave. Ja tak til togstop (for at sikre tilflyttere). Kommunen skal sikre gode vilkår for
børnefamilier (skole, børnehave, dagplejer)
Ståtribune på sportspladsen (overdækket) + evt. speakerboks.
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3) De 10 højst prioriterede forslag, som har fået flest hjerter og stjerner af borgerne.
•
•

Hjerter: ”Borgerne kan bedst arbejde for at realisere”.
Stjerner: ”Kommunen kan bedst arbejde for at realisere”.

Antal hjerter

Forslag

Antal stjerner

Velkomstfolder/velkomstpakke.
Sparkær.dk, Facebookgruppe.
Fælles ansvar, borgerforeningen
tovholder.
Pjece til nye borgere.
Velkomstbrev til nye borgere.

20 + 20
(to plancher)

Bypedeller.
Bypedeller for bedre ryddelighed
gennem byen
Bålplads og shelters ved Søparken
med udsigt over søen
P-plads til togstop

26

Flere mindre boliger/rækkehuse

24

17

10

Sti fra Sparkær Mosevej med
forbindelse til Lundgårdsvej ved
teglværket, langs banen
Professionel salgsfilm der viser
byen og byens liv. Den skal være
søgbar, så den dukker op. Til
vedhæftning af salgsannoncer etc.
Trinbrædt til togstop

Cykelsti til Stoholm og Birkesø over
Gammelstrup
Arbejdsro fra kommunen - minus
skolelukninger og lukning af
børnehave. Ja tak til togstop (for at
sikre tilflyttere).
Mangler fortov fra Rahbechsvej til
Billingevej

9

Running Dinner (fællesspisning)

8
8

Togstop ønskes snarest
Flere frivillige i foreninger

18
11

11

10

62 + 39
(to plancher)

Forslag

20 + 18 + 8
(tre forslag)

20

Trinbrædt til togstop
Togstop ønskes snarest

13

Kommunen skal sikre gode vilkår
for børnefamilier (skole,
børnehave, dagplejer)

12
12

Infotavler med byens historier,
ruter osv.
Toiletbygning ved Billingepladsen

11
9

P-pladser ved købmandsbutikken
Mangler gadelys
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