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Velkommen
Så er endnu et år gået og rådet har eksisteret siden 2008
Vi blev oprettet i forlængelse af kommunalreformen, hvor vi syntes at der efterhånden var blevet
så langt til kommunen, at det kunne være godt med et Lokalråd der kunne være bindeled mellem
borgere og kommunen.
Samtidig var vi på det tidspunkt også involveret i et større byfornyelsesprogram, hvor der var
behov for at vi som by havde en samlet organisering til at varetage vores interesser.
I forbindelse med det daværende byfornyelsesprogram fik vi også lavet et inspirationshæfte for
Sdr. Feldings udvikling frem mod 2020.
Nogle af de ting vi har haft på dagsordenen i 2016 er:
Istandsættelse af den gamle Jernbanebro, som i år har 100 års jubilæum.
I samarbejde med Herning Kommune, som ejer broen, blev der bestilt et særeftersyn af broen,
som blev udført af rådgivningsfirmaet Atkins, som konkluderede at det kunne koste op mod 5.
mio. kr. at renoverer broen.
Herning Kommune ville/kunne ikke bruge så mange penge på projektet, hvorfor vi besluttede at
lave en ansøgning til A P Møllers fond om støtte. Men desværre afslog de at give støtte og vi har
valgt ikke at gå videre med projektet.
Turisme:
VisitHerning har som en af 3 undersider oprettet Outdoor Herning, hvor Sdr. Felding, Skarrild og Arnborg
har adgang til at "sælge" vore byer, herunder Sdr. Felding til turisterne, dvs. Sdr.
Felding forestår det praktiske i et turistudbud, og sammen med VisitHerning sætter vi tilbuddet til "salg" på
Visit-Hernings hjemmeside under Outdoor Herning.
Turistudvalget under Lokalrådet er i gang med et arrangere et "prøvearrangement" som omfatter
seværdigheder i Sdr. Felding, så vi får noget erfaring inden vi går videre. Det er Som Poul Pedersen som er
kontaktperson for udvalget.
Stiforløb:
Der er givet tilsagn fra Herning Kommune til at udvide nuværende Sdr. Felding Nordstien med en afstikker
ned langs Skjern Å, stien bliver etableret i sommeren 2017, dernæst er der tanker om en "renovering af
etablerede stiforløb syd for Skjern Å (ved Gl. Varmeværk).
Nationalpark Skjern Å:
Ringkøbing-Skjern og Herning Kommuner arbejder igen aktiv for at genoplive den forliste Nationalpark
Skjern Å. Ringkøbing-Skjerns byråd er meget aktiv i processen og Herning Byråd har lovet at følge trop.
Poul Pedersen har været inviteret med på en besøgstur til Nationalpark Vadehavet sammen med udvalgte
personer, herunder Ringkøbing-Skjerns borgmester, samt folkevalgte fra begge kommuner, der er
efterfølgende kommet en positiv rapport om turen og et tilsagn om at bruge det næste år på at skabe
grundlaget for en opstart af processen frem mod en nationalpark/naturpark.
Vi håber meget projektet igen kommer i gang, da der forventes en del turisme i forbindelse med en
Nationalpark, og når der kommer mere turisme vil der også være mange privat aktører der vil se
salgsmuligheder.
Sundhedshus - muligheder, som Jørgen Møller i sin tid satte i gang, har ligget stille i det forløbne år, men vi
holder øje med de fremtidige muligheder. Og vil holde et lille udvalgsmøde om muligheder i løbet at året.
Hjemmeside/FB SdrFelding.dk

Min fornemmelse er at hjemmesiden og Facebook-siden bliver brugt en del af borgere i Sdr. Felding. Men
også af mange andre uden for vores by, som har en eller anden forbindelse til Sdr. Felding og gerne vil følge
med i hvad de foregår i byen og området.
Jeg takker for de mange indlæg og billeder jeg modtager, og uden hvilke SdrFelding.dk ikke ville have den
udbredelse den har. Desuden har jeg en medredaktør, Anna-Mette Fjord Kristensen, som er god til at lægge
historien ind på FB siden, især fra skolen og Dagmar Bio, men også andre nyheder.
Økonomisk er det en rimelig forretning, hvor der i år har været annonce indtægter på godt 23.000 Kr.
Jeg vil gerne opfordre flere til at købe annonceplads på hjemmesiden, til f.eks. foreningsarrangementer og
jobannoncer, som jeg også deler på FB, hvorved reklameværdien bliver meget større.
Den nye Centerbyplan som vi arbejdede med i efteråret, har meget stor prioritet.
Vi blev i eftersommeren 2016 kontaktet af Herning Kommune ved Mette Berggren, fordi kommunen
ønskede at få udarbejdet en Centerbyplan for Sdr. Felding, ligesom der i de sidste 2 år har været arbejdet
på Centerbyplaner i de andre centerbyer i kommunen.
Der blev i samarbejde med Lokalrådet nedsat en følgegruppe på omkring 30 personer, som var
repræsentative for byen og området.
Kommunen havde hyret Arkitekt- og rådgivningsfirmaet Arkitema fra Århus til at stå for udarbejdelsen af
planen. Og på to møder i efteråret kom vi med en masse input til en kommende centerbyplan.
Denne plan blev så præsenteret på et stormøde i Kultursalen i januar 2017.
Efterfølgende har vi i Lokalrådet nedsat 3 arbejdsgrupper der skal arbejde videre med de forslag der ligger i
planen.
1. Gruppe 1 vil arbejde med at få lavet en plan for hvad der skal ske med parkeringsplads og brugsens
have efter at den gamle brugs er revet ned.
2. Byfortætnings- og begrønningsgruppe, som skal arbejde med forslag til få en mere
sammenhængende by med flere boliger i de huller der er i byen, og komme med forslag til flere
træer forskønnelse af gader i byen.
3. Gruppe 3 skal arbejde for flere med stier og stoppesteder rundt om og i Sdr. Felding
I gruppe 2 har vi haft det første møde. Og for et par uger siden havde vi arrangeret et møde og en
byvandring med Sine Dahl som sider i kommunens planafdeling og er landskabsarkitekt. Hun fortalte bl.a.
at kommunen har oprettet en forskønnelsespulje som skal uddele 2. mio. kr. om året i perioden 2016 til
2019. Her kan vi søge midler til forskønnelse og begrønning af byen, plus der nok bliver mulighed for at
søge midler til digitale oplysningstavler.
Gruppe 1 og 3 har endnu ikke holdt møder, men er på vej.
Når vi i alle tre grupper har fået udarbejdet nogle mere udbyggede ideskitser vil vi nok indkalde til et
borgermøde for at orienterer om vores planer og hører på borgernes spørgsmål ønsker og forventninger.
Det var så i store træk hvad vi har arbejdet med i det forløbne år.
Formand
Mogens Nielsen

