Opholds- og aktivitetsareal Genvej

Vi er en gruppe personer, som repræsentere en lang række foreninger og interessegruppe i Karup.
Herunder Borger- og håndværkerforeningen, Handelstandsforeningen, Idrætsklubben, Skolen,
Ungdomsklubben mv.
Vi har et stort ønske om at få etableret et fantastisk opholds- og aktivitetsareal ved Genvej. Formålet er at
skabe et område som gør Karup mere attraktivt til glæde for hele byen. Det er vores ønske at det vil være
med til at få folk til at bosætte sig i byen, hvilket vil være godt for området og handelslivet. Som det er nu
har vi ingen steder med noget tilsvarende og det har i lang tid været et stort ønske at få etableret.
Opholds- og aktivitetsarealet er fortrinsvis tænkt som et område for de unge mennesker. Specielt måske de
unge som ikke dyrker sport og aktiviteter i de etablerede klubber, men er overladt lidt til sig selv. Men da
området ligger i forbindelse med skolen, vil både skole og SFO få stor glæde af det både i frikvarterene og i
undervisningen. Derudover ligger det ved alhedestien, således at turister også vil få glæde af at gøre et
ophold her på deres vej gennem byen. Ungdomsklubben og idrætsforeningen ønsker også at gøre brug af
de aktiviteter der skal være på området. Derudover er det et område som vi bruger ift byfest, åben by og
open by night.
Hele ideen med projektet opstod for flere år siden, da vi var nogle forældre som talte om at der simpelthen
ikke var nogle gode opholdssteder for de unge mennesker i byen med aktiviteter, de kunne benytte sig af
uden at de gik til fx sport i det etablerede system. Vi var nogle stykker som tidligere havde fået en legeplads
for de mindre børn ved biblioteket op at stå og ønskede nu et tilsvarende område, til de unge mennesker.
Vi hold nogle møder, hvor også de unge deltog og fortalte hvad de kunne tænke sit på et sådant område.
Inden vi var i mål med dette projekt afholdt Viborg Kommune borgermøde ifm byfornyelsen. De kunne godt
tænke sig et projekt som ikke kun drejede sig om renovering af handelsgaderne, da det så var muligt at

søge midler hos ministeriet for by, bolig og landdistrikter. Vi blev således en del af selve
områdefornyelsesprojektet.
Vi ønsker et attraktivt område der bl.a skal bestå af en multibane, nogle skater gryder / ramper som jo også
kan bruges med rulleskøjter, små bmx cykler og med løbehjul. Der skal være parkour og bordtennis.
Herudover skal der være en pavillon og opholdsarealer med borde og bænke samt et scene område ud til et
areal med græs, med el og belysning. Området vil efterfølgende bruges af byens unge mennesker, skolen,
SFO, idrætsklubben og de turister der kommer forbi. Området vil være omdrejningspunktet ifm den årlige
byfest og de øvrige aktiviteter der afholdes for og af byens borgere.
Første del af områdefornyelsen er planlagt til at gå i gang i foråret 2016. I den forbindelse bliver arealet ved
Genvej også etableret og det er et stort ønske fra gruppen at vi efterfølgende hurtigst muligt får opsat
aktiviteterne på området, hvilket dog kræver at vi har fået financieringen i hus. Vi forventer det realistisk
kan ske i efteråret 2016.
I forbindelse med etableringen afholder vi borgermøde og vi skriver artikler til de lokale aviser. Vi skriver
også om projektet på diverse facebooksider. Herudover er der planer om en lokal indsamling, så vi på den
måde kommer rundt og taler med borgerne omkring projektet.

