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Torvet ved Dagli`Brugsen
På Torvet, Bøvlings nye byrum, er de sidste 
arbejder nu på vej. Siden den flotte ind-
vielse i december er pavillonens tag ble-
vet begrønnet og bænkene, som skal give 
borgerne endnu flere opholdsmuligheder 
på stedet, opsat.
I forhold til det oprindelige projekt er der 
desuden foretaget nogle justeringer. 
Der er udført træplinte fra Dagli`Brugsens 
indgangsareal mod rampen til torvet. Tan-
ken med plinterne er, at de dels marker-
er rampens udstrækning og dels kan an-
vendes til udstilling og som siddemøbel. 
Etablering af sorte prikker, der skal markere 
overgangen mellem Dagli`Brugsens ind-
gangsareal og trapperne ned mod torve-
pladsen, vil desuden komme til.

Særlige trafikale forstaltninger
Reguleringen af p-forhold på Tangsøgade 
og grønne prikker
Med p-forbuddets indførelse henvises bil-
erne nu til anden parkering, tæt på vejen. 
De to lommeparkeringspladser på grundene 
Tangsøgade 39 og 69 er etableret og en 
tredje lommeparkeringsplads er undervejs 
på Tangsøgades sydøstligste strækning.

De opmærksomhedsskabende grønne prik-
ker på vejbane ved offentlige og private 
ind- og udkørsler mod Tangsøgade arbej-
des der fortsat med, så de i højere grad  vil 
bidrage til de bløde trafikaters sikkerhed.

Byport, skiltning og mere grønt. 
Dårlige vejtræer på Tangsøgade er fjernet og 
den grønne byport mod vest er udført. Der 
vil uværligt gå tid, før de små egetræer vok-
ser til, men større træer ville alternativt ikke  
have overlevet det aggressive miljø på sigt.
Skilteprojektet er justeret, så det nu 
primært markerer områdefornyelsens del-
projekter, det er tanken at skiltedesignet 
også indarbejdes i fase 2.

Områdefornyelses fase 1 i Bøvlingbjerg 
forventes afsluttet i løbet af efteråret.

(vend)

Torvet på Tangsøgade med nyt info. skilt

Eksempel på lommeparkeringsplads, Tangsøgade 39

Torvet på Tangsøgade set fra Kærvej
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Områdefornyelsens fase 2 er nu startet op, 
fasen omfatter delprojekterne ”Aktivitetsp-
lads” samt ”Aula”.

På møde mellem Lemvig Kommune og rep. 
fra følgegruppen blev man enige om at 
igangsætte udarbejdelse af en helhedsplan 
for det samlede område ved hal, sundhed-
shus, tidl. aula og skolegrund (se skitsefor-
slaget til venstre).
Tanken med helhedsplanen er, at den skal 
kunne rumme både områdefornyelsespro-
jekter og alle de øvrige, gode projekter i 
byen. Planen skal medvirke til at danne 
sammenhæng og styrke samarbejde mel-
lem de enkelte projekter, så der opnås 
størst mulig synergieffekt i området.
Det er dog vigtigt at projekter udenfor 
områdefornyelses regi i processen holdes 
tydeligt adskilt fra områdefornyelsen og 
områdefornyelsesmidlerne. 

I maj måned blev der afholdt en workshop på 
Friskolen, hvor der blev arbejdet med børnenes 
ønsker for området. Det er tanken at også om-
rådets unge skal inddrages i processen.

Skitseforslaget for helhedsplanen skal nu 
viderebearbejdes så bemærkninger, ind-
sigelser og supplerende gode idéer fra 
følgegruppe, børn og unge samt øvrige in-
teressenter bliver integreret. Det endelige 
forslag til gennemførelsesprojektet vil blive 
præsenteret for byen senere i forløbet. 

Det er planen at følgegruppens arbejdsgruppe 
for Aulaen arbejder videre sideløbende med 
Aktivitetspladsens udformning og realisering.
Områdefornyelsens gennemførelsesperiode 
er fra 2014 til 2019, hvilket giver mulighed 
for at der er aktiviteter og midler helt frem 
til 2019 og dermed også tid til at få begge 
delprojekter, ”Aktivitetsplads” samt ”Aula” 
gennemarbejdet og realiseret.

Kontakt
Spørgsmål vedrørende områdefornyelsen 
kan rettes til:
Dorte Gad på telefon 96 63 11 46
email: dorte.gad@lemvig.dk Inspirationsfotos

Forslag til helhedsplan for det samlede område ved hal, sundhedshus, 
tidl. aula og skolegrund, udført af Arkplan.


