
Fjaltring – Trans Beboerforening 

Referat af bestyrelsesmøde den 22.11.2021 

Tilstede: Anne Bune, Flemming Andersen, Michael Andersen, Claus  

Pedersen og Charlotte Gunnarsen. 

 

1. Opdatering på Vestermøllevej 18 

Vi har fået penge fra Landdistriktspuljen til byggeriet – ca. 380.000 

kr. Der er også søgt penge hos Nordea Fonden. Vi afventer svar på 

ansøgning sidst i december. 

I januar 2023 skal der lægges en plan for, brug af pengene med 

baggrund i de krav der følger med bevillingen.  

 

2. Opdatering vedr. områdefornyelse (tidsplan for ”Torvet” og nyhed i 

forhold til stier) 

Arbejdsgruppen vil blive indkaldt til møde i uge 50. På mødet 

præsenteres et skitseprojekt, der tager udgangspunkt i de 

beslutninger der tidligere er taget i arbejdsgruppen, de økonomiske 

rammer og tekniske forhold. Målet er, at få skitseprojektet 

godkendt. Planen skal forelægges og godkendes i Teknik- og 

Miljøudvalget i januar 2022. Det er planen, at arbejdet med 

etablering af bytorvet startes i foråret 2022. 

 

Det forlyder af artikel i Lemvig Folkeblad tirsdags den 16.11.21, at 

der er kommet flere midler til bl.a. de planlagte stier mellem Ferring 

- Trans – Fjaltring. Det forventes, at der orienteres om dette på 

mødet i uge 50. 
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3. Prøvestationen Høvsøre  

Beboerforeningen vil udtrykke bekymring for den planlagte 

udvidelse af prøvestationen, som bl.a. vil indebære højere møller. 

Beboerforeningen er bekymret for henholdsvis: 

a. Det er vigtigt, at der sikres tidlig borgerinddragelse og 

orientering af borgerne i planlægningen. Det er trods alt 

borgerne i nærheden af prøvestationen, der har den største 

viden om og erfaringer med at bo tæt på prøvestationen. Det 

skal sikres, at miljøkonsekvensvurdering og 

habitatkonsekvensvurdering også diskuteres med borgerne.  

b. En konsekvens af udvidelsen af prøvestationen vil højst 

sandsynligt også medføre ekspropriation af de ejendomme der 

ligger tættest på. Beboerforeningen og hele Fjaltring har de 

seneste år haft en målsætning om og gjort en rigtig stor indsats 

for at sikre øget bosætning i området og dermed også sikre et 

spændende og levende landsbyliv for alle generationer. Det er i 

høj grad lykkes. Ekspropriationen ses derfor som havende en 

negativ konsekvens på det mål.  

 

Beboerforeningen vil sende et bekymringsbrev til Lemvig kommune 

med ovenstående bekymringer.  

 

4. Referat fra Lokal Rådsmødet 

Lemvig kommune orienterede bl.a. om: 

- At cykelsti mellem Fjaltring og Thorsminde stadig er med i planerne. 

- At ”Den Grønne Pulje” stadig eksisterer. Det 

gør ”Borgerforeningspuljen også. (Borgerforeningspuljen skal 

dække udgifter til at udarbejde udviklingsplaner i lokalområderne, 

men i 2020 valgte man at uddele midlerne til lokalområderne på 

baggrund af befolkningstallet, pga. corona).  
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- Der blev valgt personer til planlægningsgruppen til planlægning af 

de kommende Lokal Rådsmøder. 

- Det næste møde afholdes den 6. april 2022. 

 

5. Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. Høfde Q.  

Der har pga. corona været pause i dialogen med kommunen om den 

plan der er blevet lavet vedrørende udviklingen af Høfde Q. Forslaget 

blev lavet af et arkitektfirma og sendt til Lemvig kommune. Dog 

manglede forslaget både til- og frakørselsvej. Der skal derfor arbejdes 

videre med forslaget. 

Det skal undersøges, hvem i kommunen der har ansvaret for planen og 

der skal laves aftale om, hvordan og hvad der skal ske videre. Anne 

tager kontakt til Lemvig kommune. 

Inden corona var der årlige møder ml. Lemvig kommune, Skov- og 

Naturstyrelsen og Beboerforeningen. Lemvig kommune skal kontaktes 

for at genoptage disse møder. Anne kontakter kommunen.  

Når dialogen med kommunen og Naturstyrelsen er genetableret skal 

det overvejes, at nedsætte en arbejdsgruppe til at følge og skubbe på 

udviklingen af Høfde Q. 

 

6. Mulighed for fartdæmpning og øget trafiksikkerhed for de bløde 

trafikanter på Fjaltringbyvej 

Fjaltringbyvej er meget smal og at der køres tit stærkt. Det gør det 

usikkert for bløde trafikanter, at færdes på vejen. 

I takt med, at flere børnefamilier er flyttet til Fjaltring er det blevet 

mere og mere tydeligt, at trafiksikkerheden især på Fjaltringbyvej 

må øges inden der sker uheld. Fjaltringbyvej er skolevej for de 

skolesøgende børn. 

Pt. vil fokus være på at få øget trafiksikkerheden i den nordlige 

ende af vejen og det ”øde” stykke midt på Fjaltringbyvej, hvor 

problemet umiddelbart ses at være størst.  
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Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag 

til muligheder for øget trafiksikkerhed. Både midlertidige løsninger 

(her og nu) og langsigtede løsninger.  

Charlotte kontakter de to børnefamilier, der bor i den nordlige del 

af Fjaltringbyvej og hører om de vil være med i arbejdsgruppen. 

Andre, der har interesse i at deltage i arbejdsgruppen, er velkomne 

til at henvende sig til Charlotte. 

 

7. Næste møde i Beboerforeningen afholdes mandag den 24.01.2022, 

kl. 19.30 hos Claus. 

 

8. Evt. 

Michael har haft møde med Lemvig kommune vedr. Tuskær 

Redningsstation. 

Tilstede var Claus Møller, Lemvig Kommune 

Arkitekt Per Clausen, Møller Nielsens Tegnestue, Struer 

Murermester Mogens Mouritsen, Foulum 

Det blev aftalt at Mogens sørger for at udskifte alle bindere på taget 

inden udgangen af 2021 og at udvendigt murværk til næste forår 

bliver fuget i det omfang det er nødvendigt. 

Jørgen Jepsen har stået for at rengøre loftet så der var klar til 

murerens arbejde. 

 

 

 

 

 

Charlotte Gunnarsen 

Fjaltring den 29.11.2021 


