
OMDANNELSE AF AREALER VED ØSTERGADE OG RÅDHUSGADE 

Som en del af områdefornyelsen ”Lemvig på Bagsiden” forskønnes dele af området mellem Rådhusgade 
og Østergade. De mindre byrum har med tiden fået et fælles behov  for at få tilført mere grønt og opnå 
større belægningsmæssig sammenhæng. Områdets store potentiale ønskes også aktiveret i langt højere 
grad end nu. Projektområdet er afgrænses til 5 områder (se illustration til højre).

Område ved Rådhusgade 1.
Områdefornyelsesprojektet indebærer omdannelse og forskønnelse af forarealet ved indgangen til Råd-
husgade 1. En ny belægning af chaussésten og beton bardursten leder frem til indgangspartiet og på 
hjørnet udføres 3 nye, runde bede med træer. Under det største træ etableres en cirkelbænk, der giver 
siddemulighed i træets skygge. Et rundt staudebed i gårdrummets asfalt er med til at give farver og op-
levelser til sanserne ved ankomsten til bygningen. Gårdrummet får nyt asfalt og der placeres et offentligt 
toilet med integreret cykelparkering og depotrum. Belysningen forbedres generelt i området .

Område ved den tidligere fængselsgård (bag Musikskolen).
Arealet fremstår i dag som p-plads og bagindgang til Musikskolen, til trods for at gårdrummet er syd-
vendt og har et stort potentiale i forhold til aktiviteter og ophold.
Med områdefornyelse forskønnes gårdrummet og stedet får en helt ny funktion, idet der skabes nye ram-
mer for udendørs events, koncerter, teater, receptioner, foredrag m.m. Scenen, som udformes som et 
multimøbel i træ, får sejloverdækning, der giver ly og samtidig forlænger sæsonen. En sort/hvide-stribede 
belysningsmast sender referencer til stedets tidligere funktion som fængselsgård. Masten er sammen 
med facadebelysningen ved fængselsbygningen med til at skabe ramme for anvendelsen og sætte stem-
ningen i gårdrummet. En stor del af den oprindelige asfalt udskiftes med chaussésten, der spiller fint op 
mod facaderne af de bevaringsværdige bygninger. I midten af gårdrummet bevares en asfaltskive, hvor-
på der med hvid afstribning optegnes et nodeark og noder, der slår Povl Hamburgers melodi ”Blæsten 
går frisk over Lim fjorden vand” an. Tanken er at Musikskolen kan inddrage nodearket i undervisningen. 
Eksisterende bænke fra området renoveres og genetableres. Rådhusvin sættes i bede ved facaden og 
giver sammen med et nyt træ for enden af fængselsmuren grønne oplevelser.

Passagen mellem Rådhusgade og Østergade.
Muren mellem Fængselsgården og passagen, der fører til Østergade, renoveres og muråbningerne gen-
åbnes for at sammenbinde områderne, som det var oprindeligt. På passagen udføres ny tangent-be-
lægning i hvid beton og sort granit, der sender referencer til Musikskolen, der også vil kunne inddrage 
tangenterne i undervisningen. Belægningen er også med til at understrege den vigtige forbindelse fra 
Rådhusgade til Østergade.

Polititorvet (Musikskolens indgang).
I området udføres arbejder af mindre omfang. Der sættes blandt andet fokus på det grønne i form af be-
lysning til trækroner og ny tilplantning af de 2 bede under dem. De populære legeredskaber renoveres 
og kunstkattene, der tidligere stod på Torvet genplaceres i området. Legeredskaber og katte får af områ-
defornyelsens pulje for Kunst og kulturmiljøer tilført sort/ hvid kunstmaling med fængselsreferencer, før 
de monteres.

Plads med vandkunst ved Claudis Have.
Som en del af projektet opdateres pladsen med bassinet i Østergade delvist. De fire træer som markerer 
overgangen mellem plads og gågade udskiftes og får nyt, rundt bed med bedre groforhold. For at sætte 
yderligere fokus på det grønne tilføres nye som eksisterende træer omkring pladsen, uplight-belysning, 
så det grønne løv fremhæves om aftenen og skaber en hyggelig stemning. Eksisterende inventar gen-
anvendes som superbænke indenfor hele projektområdet og en række bænke og borde indarbejdes, så 
man i træernes skygge kan indtage en medbragt madpakke eller nyde caféens lækkerier. Alt udføres for 
at forskønne og optimere brugsværdien og derved opnå en endnu bedre oplevelse for de besøgende.

Omdannelsen sigter mod at udvikle områdets potentiale og understøtte de eksisterende aktiviteter. Det 
det nye projekt giver andre typer opholdsmuligheder og skaber et grønnere, mere attraktivt miljø til gavn 
for byens borgere og gæster.
Der har siden oktober 2019 været arbejdet med projektet og udvikling af området er sket i et tæt samar-
bejde med grundejere, naboer og interessenter. Der har været tilfredshed med projektet og stor opbak-
ning fra aktørerne.
Det grønne i projektet suppleres af den grønne pulje i områdefornyelsen.
Anlægsarbejdet forventes igangsat foråret 2020 og afsluttet sommeren 2020. Det tages forbehold for 
planlægningen, der vil afhænge af Covid-19-udviklingen.
Det nye anlæg er i overensstemmelse med områdefornyelsesprogrammet for Lemvig bymidte, der ud-
trykker Kommunalbestyrelsens ønsker om at igangsætte udvikling og omdannelse af nedslidte områder 
i midtbyen, så hele byen gøres attraktivt for bosætning og private investeringer.

Har du spørgsmål vedrørende arbejdet i forbindelse med områdefornyelsen brug da kommunens hjem-
meside www.lemvig.dk eller ring på 96 63 11 18.

OMRÅDEFORNYELSE I LEMVIG BYMIDTE

OVERSIGTSTEGNING AF DEN KOMMENDE OMDANNELSE AF FÆNGSELSGÅRDEN, AREALER LANGS ØSTERGADE OG RÅDHUSGADE 1

ILLUSTRATION AF OMRÅDER, OFFENTLIGT TOILET SAMT PRINCIPPER FOR BELÆGNING 

ILLUSTRATION AF FÆNGSELSGÅRDEN (ØVERST) OG PLADS VED ØSTERGADE (NEDERST)

INSPIRATIONSFOTO
ECHINACEA PURPUREA 

‘MAGNUS‘, PURPURSOLHAT

INSPIRATIONSFOTO
VERONICASTRUM FACINATION

ÆRENPRIS VIRGINSK

INSPIRATIONSFOTO
HEDERA HIBERICA ‘HESTOR’, 

STORBLADET EFEU

INSPIRATIONSFOTO
HEDERA HIBERICA ‘HESTOR’, 

STORBLADET EFEU

INSPIRATIONSFOTO
ROSEA COMPACTA 
ENGELSK GRÆS

INSPIRATIONSFOTO
BELYSNING AF LØVTRÆER 

MED CIRKELBÆNK

INSPIRATIONSFOTO
”BIERGARTEN”-STEMNING

VED LANGBORDENE

INSPIRATIONSFOTO
MULTIMØBEL/ SCENE

INSPIRATIONSFOTO
BELÆGNINGER

INSPIRATIONSFOTO
TRÆER I RUNDE 
STENMELSBEDE

INSPIRATIONSFOTO
ASTRANTIA MAJOR
STJERNESKÆRM

Lemvig Kommune
Områdefornyelsen er finansieret med støtte af:

Projektet er tegnet af               i samarbejde med områdets naboer, interessenter og Lemvig Kommune, anlægsarbejdet  udføres af Projektet er tegnet af               i samarbejde med områdets naboer, interessenter og Lemvig Kommune, anlægsarbejdet  udføres af 

INSPIRATIONSFOTO
ANEMONE HUPEHENSIS ‘SPLENDENS’ 

HØSTANEMONE

EKSISTERENDE FORHOLD MED BELÆGNING SOM ET SAMMENHÆNGENDE TÆPPE    KOMMENDE FORHOLD MED BELÆGNING, DER DEFINERER FLERE INDIVIDUELLE ZONER 

DE 5 OMRÅDER (INDIVIDUELLE ZONER)            ILLUSTRATION AF OFFENTLIGT TOILET, FACADER MOD VEST, NORD OG SYD SAMT PLANTEGNING

   


