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Punkt 1) Et overblik over de gode ting, som bør bevares i byen, samt de ting, som trænger forbedring. 

Gode ting, som bør bevares Ting, som trænger 
forbedring 

 

 Åbent værksted(borgerhus) 

 Molfoør 

 Foreningslivet 

 alle aldersgrupper godt dækket ind. socialt 
samvær 

 open by night 

 godt sportsliv 

 beboerforening gode arrangementer 

 handelsmuligheder 

 Skolen 

 Idrætsforeninger 

 FDF 

 Børnehave 

 Ørum seniorer 

 Højvangen 

 Lokal Historisk Arkiv 

 Erhvervsdrivende 

 Beboerforeningen 

 Stifinderne 

 Husmoderforeningen 

 Kirken 

 Ørum antenneforening 

 Ørum Cykling 

 Ørum-Mollerup Jagtforening 

 Molfoør 

 Røde Kors Torsdagscafe 

 Gode muligheder for offentlig transport 

 Godt, at tunnelen er der 

 God cykelsti langs hovedvejen i begge retninger 

 God cykelsti langs Tjelevej 

 God cykelsti fra Vingevej og til Hammershøj 

 Få uheld ift. trafikken 

 Cykelsti til Mollerup er ryddet om vinteren 

 Godt aktivt idrætsliv 

 God natur syd for byen 

 Ny Brugs 

 Kirken 

 Tunnelen 

 Der er ikke forfald på huse 

 Tjelecenteret 

 Højvangen Plejecenter 

 Tjele skov 

 Futdalen  

 Tæt på skov og natur 

 

 Ørum Torv - gammel bygning 

 P-plads ved kirken er for lille 

 Handelsmuligheder 

 bedre/større legepladser 

 samarbejde ml plejehjem og børnehave 

 aktiviteter på torvet 

 banko til jul eller flere gange om året 

 byskilt med WOW -faktor 

 manglende kunststofbane 

 udendørs motionscenter 

 legeplads v hallen 

 spisepladser mv. v Futdalen 

 Mere plads til MTB 

 Musikskole 

 Børnekor/kirken 

 Mangler cykelsti fra Burhøjvej til Blichersalle 

 Meget trafik ved Brugsen på Vingevej 

 Bedre sti ved børnehaven på Præstegårdsvej 

 Beplantning langs cykelstien/banen er stort og 
ikke let at se for 

 Hastigheden på hovedvejen 

 Åbne bum (bump? Bom?) ved cykelstien er 
farlig for cyklister 

 Boldspil ved skolen/ bolde på Vingevej 

 Snerydning af cykelsti fra Veldshuse til 
Vejrumbro er ikke ryddet om vinteren 

 Passatområde ser meget forladt ud 

 Facade på gammel foderstof-bygning 

 Mere erhverv på Industrivej (holdes bedre) 

 Menighedslokaler 

 Søgården ved Bjælkehytten (?) 

 Kroen - byfornyelse 

 Præstegårdsvej/elmevej, husrenovering 

 Veldsvej/Østergade - byfornyelse/renovering 

 Skiltningen er for dårlig - f.eks. Til Futdalen 

 Det er vigtigt, at Søndermarksvej bliver ved 
med at være åben - gode ruter til Ø bakker 

 Cykelstien fra Burrehøjvej til Blichersalle skal 
gøres færdig, så der er cykelsti til Viborg 

 Manglende vedligeholdelse af Banestien 

 Banestien skal være sammenhængende - det er 
ikke tydeligt, at den er blind 

 Bommene ved Banestien er misvedligeholdte 
(Vingevej). Biler, knallerter m.m. kører derned  

 Der mangler områder i byen, hvor unge 
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 Ø Bakker 

 Banestien er god - særligt når den bliver 
sammenhængende 

 Stifinderne - har også stier omkring Mollerup 

 Tæt på erhverv 

 Tjele Langsø 

mennesker kan opholde sig (pt. Er de ved 
børnehaven) 

 Renovering af stisystem (Veldsparken-
Egelundsparken) 

 Renovering af fortov flere steder i byen. Det er 
et problem for f.eks. Dagplejemødre 

 Bedre adgang til Tjele Skov. Pt. Må man kun 
færdes på stierne 

 

Punkt 2) Et overblik over de forskellige forslag, samt de temaer, som de hører til. Bemærkning: Forslag, som 

går igen inde for samme tema, er indført i samme boks i skemaet. 

Tema Forslag/idéer/ønsker 
Trafik Cykelstier: 

- Cykelsti fra Burhøjsvej til Blichersalle 
- Cykelsti fra Vibevej til Veldshuse 
- Cykelsti nord for skolen 

Fodgænger-hensyn: 
- Fodgængerovergang ved lægehuset. Lys eller anden markering 
- Fodgængerfelt på Vestergade (Banestien). Der er helleanlæg, men ingen striber (v. 
lægehuset). Mange krydser vejen på vej til f.eks. Tjelecenteret 
- Sti mellem præstegårdsvej og Vingevej ved børnehaven 
- Evt. fortov, måske på modsatte side af vejen (angivet på kort - se henvisning i excel-ark) 

Ændrede vejanlæg: 
- Etablering af en vej fra Søndermarksvej til Futdalen 
- Forlænge Industrivej til grusvejen 
- Mulighed for gennemkørsel fra Bylangsager til Toftevænget 
- Rundkørsel ved 'branddammen' på hovedvejen 
- Længere venstresvingsbane ved Brugsen ned til Vingevej 

Trafiksikring: 
- Trafikdæmpning fra øst i starten af byen 
- For høj fart og dårlige udsigtsforhold på Veldsvej. Fartnedsættelse fra byskilt til Velds by 
- Flytning af 'irriterende' skilt, som spærrer for syn og sigtbarhed, når man svinger ind mod 
Tjelecenteret fra Viborgvej mod Randers 

Byporte ved vejene fra Randers og Viborg 

Maling på sten ved hovedvejen 

P-pladser til Tjele Centeret 

Vigeplads til store køretøjer ved bageren 

Bedre pleje af industriarealer 

Omgivelser FUT-dalen: 
- Etablering af en vej fra Søndermarksvej til Futdalen 
- Futdalen - aktiviteter, mountainbikes, shelters 
- Forbindelse mellem sti i Futdalen (i bunden af Futdalen) til Søndermarksvej 

Tilflyttere kunne godt bruge et nyt kort med stier osv. F.eks. I pakken fra Slusen (inkl. 
Mollerup, Hulbæk, Foulum m.m) 

Naturområde i samarbejde med spejderne 

Ved stier, i skoven og i byen mangler der skraldespande til f.eks. Hundejere (evt. med turnus-
tømnings-ordning blandt seniorer, som alligevel går turene) 

Bypedeller 

Skiltning til rekreative områder syd for byen 

Byporte ved vejene fra Randers og Viborg 
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Skaterbane og legeplads ved Tjele Centeret 

Aktører Ungdomshus: 
- Ungdomshus (find bolig) Bjælkehytten 
- Ungdomshus (indhold) 

Udendørs motionsredskaber 

By-pedeller 

Sommerferieaktiviteter 

Struktur/samspil mellem foreninger i byen og dem udenfor 

Udvidelse af fitnesslokalet 

Naturområde i samarbejde med spejderne 

Samspil med feriehjem 

Aktivitetstilbud for mænd (fx kortspil) 

Fællesskab for enlige (netværk) m/u børn 

Aktiviteter V. Hallen:  
- Legeplads ved hallen 
- Udvidelse af hal 
- Skaterbane nær hallen 
- Udendørs træningscenter nær hallen + bunden af futdalen 
- Flere omklædningsfaciliteter (hallen) 

Fut-dalen: 
- Udendørs træningscenter nær hallen + bunden af futdalen 
- Spisepladser mv. (shelters) i futdalen 
- MTB: spor i futdalen 

Fodbold: 
- Kunststofbane 
- Fodbold: Nyt lysanlæg 
- Måltavle fodbold 
- Fodbold: udvidelse af lysanlæg 

Banko lidt oftere 

Stor legeplads v. plejehjemmet 

Åbent værksted (borgerhus) 

Bord/bænke (hygge) på torvet. Overdækket 

Gammel sportplads = rekreativt område 

Tilflyttere kunne godt bruge et nyt kort med stier osv. F.eks. I pakken fra Slusen (inkl. 
Mollerup, Hulbæk, Foulum m.m) 

Cafeudvidelse 

Shelters ved nyetableret banesti. Naturområde 

Byrum Motion: 
- Kunststofbane 
- Udendørs fitness 
- Fitness - bedre forhold/ muligheder 

Ørum Torv:  
- Torvet: bord-bænke-sæt, juletræ, overdækket a la snapsting, julemarked, læ/beplantning 
- Forskønnelse af torvet – overdækkes 
- Noget overdækket, f.eks. Bord/bænke-sæt på torvet. Evt. noget vindafskærmning 

Boliger: 
- Boligområde ved Ørums gamle sø 
- Nye boliger på den gamle børnehaves grund 

FUT-dalen: 
- Udendørs 'klasselokale' til skole, placeret ned mod Futdalen - madpakkehus/ redskabshus/ 
udekøkken/ borde 
- Futdalen - aktiviteter, mountainbikes, shelters 
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Mulighed for at omdanne et område til skøjtebane i kuldeperioder. F.eks. En parkeringsplads 
centralt. 

Legeplads:  
- Legeplads (angivet på kort - se henvisning i excel-ark) 
- Egelund - i stedet for en gammel gård/mark, få noget legeplads (samlingspunkt) 
- Skaterbane og legeplads ved Tjele Centeret 

Samspil med feriehjem 

Hundeskov 

Skiltning til rekreative områder syd for byen 

Halvtag ved petanquebanen/tennisbanen, så de ældre kan gå i læ 

Bygninger Boliger/byggegrunde:  
- Nye boliger ved Vingevej 5/gården 
- Boligområde ved Ørums gamle sø 
- Nye boliger på den gamle børnehaves grund  
- 5 forslag til placering af byggegrunde – angivet på kort (se henvisning i excel-ark) 
- Bjælkehytten - boliger 
- Udstykning af nye boliggrunde (angivet på kort - se henvisning i excel-ark) 

Lejeboliger:  
- Søgården, nye lejeboliger 
- Små nye lejeboliger 

Forskønnelse af torvet - overdækkes 

Forbedringer, hallen:  
- Udvidelse af hallen v. Tjelecenteret - hel hal 
- P-pladser til Tjele Centeret 

Østergade 28-30 + overfor - bør renoveres/byfornyes 

Privat/kommunalt sundhedshus 

Erhverv 

 

Punkt 3) Her er de 10 forslag, som har fået flest hjerter af borgerne, samt de 10 forslag, som har fået flest 

stjerner af borgerne anført. Hjerterne angiver, at borgerne selv vurderer, at de kan være med til at opfylde 

ønsket. Stjernerne angiver, at borgerne vurderer, at kommunen primært kan være med til at opfylde 

ønsket. Bemærkning: Nogle ønsker fra stjerne-listen går igen på hjerte-listen, ligesom nogle forslag har 

været i spil på flere plancher og dermed fået mange hjerter eller stjerner flere steder. 

Antal hjerter Forslag Antal 
stjerner 

Forslag 

14 Futdalen er vigtig, og bør 
markeres som rekreativt 
område i byskitsen (Der 
arbejdes på shelters og 
mountainbikespor i Futdalen) 

18 Kunststofbane 

13 Måltavle fodbold 12 Kunststofbane 

8 Cykelsti nord for skolen 11 Videreførelse af stien ved 
Veldsparken til Futdalen 

8 Ungdomshus (indhold) 10 Cykelsti fra Burhøjsvej til 
Blichersalle 

7 Bord/bænke (hygge) på 
torvet. Overdækket 

10 Nye boliger ved Vingevej 
5/gården 

6 Skaterbane og legeplads ved 10 Futdalen er vigtig, og bør 
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Tjele Centeret markeres som rekreativt 
område i byskitsen (Der 
arbejdes på shelters og 
mountainbikespor i 
Futdalen) 

5 Videreførelse af stien ved 
Veldsparken til Futdalen 

9 Ungdomshus (find bolig) 
Bjælkehytten 

5 Torvet: bord-bænke-sæt, 
juletræ, overdækket a la 
snapsting, julemarked, 
læ/beplantning 

8 Legeplads ved hallen 

5 Forskønnelse af torvet - 
overdækkes 

5 Udendørs fitness 

5 Halvtag ved 
petanquebanen/tennisbanen, 
så de ældre kan gå i læ 

4 Stor legeplads v. 
plejehjemmet 

 

 


