Oversigt over forslag til initiativer og projekter i Karup-Kølvrå
Primær målgruppe
Placering Titel på projekt
Center i Indhold i Ungdomsskolen og fysiske Unge op til 18 år
Karup
rammer omkring Ungdomsklubben på
Karup Skole

Udgift
Udgift
Mål med indsatsen
2022
2023
Bemærkning
Skabe et center i form af en ungdomsklub 400.000 400.000
og et miljø omkring skolen, der gør det
attraktivt for unge og familierne i Karup
og Kølvrå at bruge området omkring
centret og dets faciliteter.

Center i
Karup

Fremskudt tværfagligt team med
Elever på Karup Skole
fokus på Læring & Udvikling på Karup
Skole

Samle et tværfagligt team i Center for
Læring og udvikling, der kan hjælpe
forældre (og deres familier) med at løfte
udfordringer omkring læring og udvikling.
Ideen tager afsæt i positive erfaringer fra
Ellekonebakkesamarbejdet.

50.000

Center i
Kølvrå

Fremskudt service til borgerne i
Multihuset i Kølvrå

Understøtte borgerne tidligere i forløb og
undgå, at de udfordringer borgerne står
med vokser og dermed reducere risikoen
for en mere ressourcekrævende hjælp i
fremtiden. Projektet tager udgangspunkt
i erfaringer som er opnået gennem
arbejdet med sundhedssatellitter og
Ellekonebakke-samarbejde.

250.000

Der er anlægsudgifter til
opstart og etablering af
arbejdsstationer, inventar, it
mv.
Driftsudgifter til initiativet
afholdes inden for
eksisterende egne budgetter

Center i
Kølvrå

Indretning af multifunktionelle lokaler Unge, der ønsker at
til unge i Multihuset i Kølvrå
indgå i fællesskaber

Initiativet skal medvirke til øget trivsel
hos primært unge som i dag - af
forskellige årsager - ikke har adgang til
lokaler til mere uformelle aktiviteter,
samvær og fællesskab uden for
foreningslivet, ungdomsklubber o.lign.

300.000

Projektet kræver en
iværksættelsesperiode med
involverings og
inddragelsesproces

Center i
Kølvrå

Udendørsaktiviteter ved Friluftsbadet Primært børn og unge
i Kølvrå

Initiativet skal understøtte de
eksisterende aktiviteter, som er i og
omkring friluftsbadet i Kølvrå. De
forholdsvis store arealer ude og inden for
hegnet omkring friluftsbadet rummer
både skov, græsarealer og en stor delvis
ubenyttet parkeringsplads. Disse
områder kan bruges til at skabe
forskellige aktiviteter, der vil medvirke til
at friluftsbadet fortsat er et attraktivt
samlingssted for byens unge.
Alhedestien mellem de to byer
opgraderes, og der udarbejdes en
helhedsplan for de rekreative
fællesområder. Det defineres hvilke
rekreative fællesområder der kan/skal
kunne bruges til hvad og giver dem fælles
karakter og appeller til forskellige
målgrupper og forskellig anvendelse.
Områder som indgår i helhedsplanen er
bl.a. Eventyrskoven, Grusgraven og
området ved Friluftsbadet og Multihuset i
Kølvrå og Lunden/Anlægget,
"Kommuneskoven" i Karup, samt
boldbaner i begge byer.

100.000

300.000 Projektet indgår i
kortlægning af, og
koordineres med øvrige
tiltag vedr. byernes
rekrative fællesområder

325.000

850.000 Projektet koordineres i
forhold til øvrige projekter,
hvor der er overlap omkring
anvendelse af rekreative
fællesområder.

Institutioner i Karup og Projektet skal medvirke til, at Alhedestien
Kølvrå
opleves som det samlende byrum, der er
med til at skabe sammenhæng.
Kunst/Landart udarbejdes af Karup og
Kølvrås institutioner (dagpleje,
børnehuse, skole, plejecenter), og
værkerne opføres mellem Karup og
Kølvrå - eventuelt som en del af "Grønne
Sammen".

100.000

Sammen- Alhedestien som et samlende byrum
hæng og mellem Karup og Kølvrå og
Identitet helhedsplan for rekreative
fællesområder i Karup og Kølvrå

Sammen- Kunstprojekt LANDART
hæng og
fælles
Identitet

Borgere der har
forskellige udfordringer
i forhold til at møde op
på rådhuset eller
kommunens lokaler

Borgere i alle
aldersgrupper i Karup
og Kølvrå

0 Ud over opstartsudgifter på
50.000 kr. forventes
projektet gennemført inden
for eksisterende budgetter

Efterfølgende drift og
vedligehold forudsættes
varetaget af lokalsamfundet

100.000 Projektet koordineres med
Alhedestien som et
samlende byrum og øvrige
projekter hvor der er
overlap omkring anvendelse
af rekreative fællesområder.

Sammen- Synlighed og fælles identitet gennem Borgere og besøgende i
hæng og illustrationskort og skiltning
Karup-Kølvrå området
fælles
Identitet

At skabe grafisk sammenhæng og fælles
visiuel identitet for de to byere, og at
synliggøre områdets eksisterende
rekreative fællesområder og deres
indbyrdes "roller" og karakter.

Sammenhæng og
fælles
Identitet

Borgere uden bil

Forbedre transportmuligheder, og
dermed adgang til sevice og tilbud for
borgere uden egen bil - herunder udsatte
børn og ældre, der har svært ved at få
råd til busbilletter.

50.000

Sammen- Lokal pulje til understøttelse af
hæng og fællesskaber og rekreative
fælles
fællesområder
Identitet

Borgere, institutioner,
foreninger og
erhvervsliv

Understøttelse en bevidst og fleksibel
anvendelse af rekreative fællesområder
og anskaffelse af særligt udstyr, der
understøtter muligheder for aktivitet og
bevægelse i begge byer.

75.000

Sammen- Styrkelse af fællesskabsfølelsen og
hæng og fælles identitet i Karup-Kølvrå
fælles
Identitet

Alle borgere, foreninger Etablering af en platform for et øget
og erhvervsliv i Karup samarbejde mellem foreninger, borgere
og Kølvrå
og erhvervsliv vil medvirke til større
fællesskabsfølelse blandt borgerne i
Karup og Kølvrå. En årlig begivenhed vil
medvirke til at samle kræfterne og at
"Sætte Karup-Kølvrå på landkortet" i
Viborg Kommune samt generere midler
til foreningernes arbejde.
At lave en professionel brandingindsats,
der kan genkendes af borgerne. Der skal
være fokus på en øget fællesskabsfølelse
og styrket fælles identitet i Karup-Kølvrå,
som giver større stolthed over at bo i
området.

Informations/dataindsamling og
prøvehandlinger fx vedrørende
mulighed for samkørsel og gratis
busbilletter

175.000 Projektet koordineres med
projekter vedr. rekreative
områder og fælles identitet herunder evt. logo for
sammenhæng mellem Karup
og Kølvrå

350.000

0

75.000 Udgift over to år 150.000 kr.
anvendes efter Byforums
prioritering og koordineres i
forhold til øvrige projekter
vedr. de rekreative områder
100.000

