Pressemeddelelse:

Sidste nyt om Pilotprojektet med Viborg Kommune om Ørums fortsatte udvikling
Der blev for nyligt afholdt et dialogmøde mellem repræsentanter fra Viborg Kommune og Styregruppen fra
Ørum som opfølgning på workshoppen den 8. oktober, hvor alle med interesse i Ørum kunne deltage.
På www.Ørumborger.dk kan du læse om de mange tiltag som kommunen og styregruppen vil arbejde
videre med. I denne artikel omtales de overordnede rammer for det videre forløb og nogle af de konkrete
tiltag, der allerede er sat i gang.
Status på udviklingen i Ørum:
Det er kommunens oplevelse, at Ørum er en meget velfungerende by i vækst. Der er et rigt forenings- og
idrætsliv og der er tilbud til alle aldersgrupper og et godt socialt sammenhold. Byen har en stærk
organiserings- og mobiliseringsevne. Det gennemgående tema for Ørums videre udvikling er ”at gøre godt
bedre”.
Nogle vigtige pejlemærker for planlægningen, så Ørum kan fastholde og udvikle sine styrker, er:
• At der skabes nye rammer for at potentialet for vækst i byen kan udfoldes
• At byens vækst og udvikling baseres på de eksisterende kvaliteter
• At Futdalen som bynært, rekreativt område udvikles, så flere får glæde af den
• At der sættes særligt fokus på de unge i Ørum
Den videre udvikling
Der viste sig på workshoppen et ønske om, at den planlagte udbygning af boliger i den sydvestlige del af
byen suppleres med udvikling i den nordlige del af byen. Den nordlige del af byen har en god placering for
børnefamilier i forhold til den nye børnehave og skolen. Kommune bakker op om at banestien forbindes
gennem Ørum i sammenhæng med udvikling af dette boligområde nord for byen.
Viborg Kommune har ikke aktuelle planer for opførelse af almene boliger i Ørum. Udviklingsgruppen vil
derfor italesætte behovet for små lejeboliger overfor boligselskabet Sct.Jørgen og private investorer.
Behovet forklares dels med unge, som bliver boende i eller flytter tilbage til byen, dels med Ph.d.studerende på Foulum, som kan have behov for en midlertidig bolig i området.
Der er i byen et stort ønske om, at der arbejdes med Torvets indretning og omgivelser, så det indbyder
mere til ophold og aktiviteter, så det kan blive byens udendørs samlingssted.
Viborg Kommune etablerer i løbet af 2019 en børneskov i Futdalen, hvilket vil bidrage til nogle gode
faciliteter mht. madpakkehus, bålsted, borde/bænke mv.. Der bliver inviteret til kickoff-workshop den 1.
marts 2019. Der skal arbejdes videre med af shelters, adgangsvej, toilet-forhold, MTB-sti mv. i området.
Etablering af en kunststofbane til fodbold var et af de højst prioriterede forslag på Ørums
udviklingsworkshop. Der findes ingen kunststofbaner i kommunen øst for Overlund. Udviklingsgruppen
arbejder videre for at få en kunststofbane i Ørum, hvilket bl.a. vil kræve stor lokal medfinansiering.

Der skal også lokalt arbejdes med etablering af legeredskaber i tilknytning til Tjelecenteret. Det skal
overvejes om de unges ønske om et sted at mødes kan opfylde ved en eventuel udbygning af Tjelecenteret.
Viborg Kommune understøtter gerne etablering af et korps af ”bypedeller”, og kommunen kan give tilskud
til indkøb af redskaber, brændstof mm. Styregruppen arbejder videre med dette sammen med den
veletablerede Sti-gruppe i Ørum.
Styregruppen oplever samarbejdet med kommunens planlæggere som meget konstruktivt, ikke mindst
fordi de første konkrete tiltag allerede er i gang. Ud over disse tiltag er det også positivt, at
Landdistriktsudvalget i deres fordeling af 4,7 mio. kr. til ”Byfornyelse i mindre byer” har reserveret 2,0 mio.
kr. til deling mellem projekter baseret på lokale udviklingsplaner i Ørum og andre landsbyer, der følger
efter.
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