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Sted:

26. februar 2019
16.00 – 18.00
Administrationsbygning, Løgstør

Deltagere:

Løgstør Turistforening: Marianne Poulsen og Ib Johansen, Anders
Bloksgaard, Jørgen Kristensen, Leif Myrup
Løgstør Handelstandsforening: Bettina Højslet og Bo Eskildsen
Løgstør Egnens Erhvervsråd: Lone B. Frederiksen og Christian Gregersen.
Teknik- og Miljøudvalget: Uffe Bro, Kirsten Mosgaard, Henrik Dalgaard.
Administrationen: Ole Helk, Flemming Bach, Kristina Ginnerup, Jørgen
Hansen, Carsten Agesen.

1.

Teknik- og Miljøudvalgets møde med foreninger i Løgstør.
Udvalget ønsker foreningernes ønsker og kommentarer til, hvad udvalget skal prioritere det
kommende år indenfor udvalgets ressortområde.

Velkomst ved Uffe Bro. Kort orientering om formål med møde, oplæg til at komme med ønsker, forbedringer
mv., som efterfølgende kan komme med til behandling i budgetlægningen.
Anders lagde ud med at rose udvalget for initiativet med at holde et møde. Initiativer fra sidste år er i god
gænge. Havneprojekt opfattes som genialt. Stort potentiale i projekter. Ønske om at sammenbinde havn og
handelsliv, kan sikre Løgstør som driftig by.
Rutebilstation: God dialog. Løgstør må for egne midler forskønne stationen.
Kulturpakhus: Bedre adgang ved kanalen. Slots- og Naturstyrelsen ikke med, derfor ikke realiserbar.
Stokroser i gl. bydel: Håber de kommer i gang til sommer. Er plantet.
Stadig tilbage: Ønske om grejbank til opbevaring af materiale til de forskellige events. Melding fra Henrik Kruuse
at det muligvis kan blive 200 m2 i anden bygning. Håber der kan findes en løsning til opbevaring på
havnearealerne.
De frivillige har stor betydning for Løgstørs vækst.
Bekymring omkring etablering af VisitHimmerland – er alle muligheder undersøgt? Har man undersøgt
samarbejde med Skive – Mors, Limfjordsområdet.
Kanalen – besøg af Slots- og Naturstyrelsen, som er positive overfor projektet.
Uffe nævner, at samarbejde omkring turismesamarbejde vil blive behandlet af byrådet i marts
Gl. Klædefabrik – hvad bliver den brugt til ? Kan den bruges til grejbank??
Havneprojekt – midler til forprojektering vil blive frigivet.
Forvaltningen arbejder med lokalplan for hele havneområdet.
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Marianne efterspørger en ny udviklingsplan – og oprydning i byen. Garant bygningen og ”Fars mad” og flere
bygninger ser meget dårlige ud. Kan vi som by henstiller til ejerne om at vedligeholde deres bygninger? Hvad
kan vi gøre overfor private?
Uffe: Som udgangspunkt kan vi ikke gøre noget ved privat ejendom med mindre bygningerne fremtræder i strid
med en godkendt lokalplan. Svært når det er privat ejendom.
Marianne udtrykker glæde over Christiansminde parken, Fakta området og flere andre steder. Den nye
redningsstation – det er godt for byen. Turistforeningen vil gerne have et overordnet tema/kampagne Ryd op.
Ønske om samarbejde omkring oprydning.
Jørgen (turist) – I Gravensgade – Mellem Fjordgade og Havnevej er der meget forskelligt belægning cement o.
lign.. Ønske om brosten.
Uffe fortæller kort om Havneprojektet – udvidelse og højvandssikring. Afventer et samarbejde mellem
RealDania og Kystdirektoratet, søger om medfinansiering
Hvis ansøgning om gennembrud fra Kunsttorvet til Købmagergade ikke kommer igennem RealDania kan
projetket måske indgå i havneprojektet. .
Bo: Flisebelægning i Østerbrogade meget dårlig og ødelagt. Problem, skæmmer hovedgaden.
Ønske om bedre skiltning til centrum fra havn og udefra.
Uffe: Det har været på tale med flere P-pladser i Østerbrogade. Politiet ikke meget for det pga. cyklister.
Bo – måske kan der etableres evt. dobbelt spor fra lyskryds og op.
Uffe vil gerne opfordre til, at de handlende spuler og fejer deres fortove og gennemgangene til P-pladserne bag
forretningsejendommene.
Bettina nævner, at blomsterkummer ser ok ud, men områder omkring træerne bruges som affaldsspand. Er det
muligt at lave en anden afskærmning, så de ikke bliver brugt til affald.
Carsten: Evt. opfyldning med muslingeskaller. Der må godt være lys i træerne, men det skal tages ned efter jul
så træerne ikke ødelægges.
Bettina spørger til opsætning af julebeslysning. Wire over gaden. Hvem skal søges?
Carsten: Vi vil meget gerne med i dialogen. Send en mail omkring det.
Henrik D.: Stor bygning overfor rådhuset, grim og der bør ske noget. Ejendom er privatejet.
Ib: Vægtergade – mangler vedligeholdelse
Jørgen H, opfordrer til at alle bruger Borgertip (app), så administrationen får tip ind om fejl og mangler.
Christian spørger til, hvad der sker med boldbanerne –
Uffe oplyser, at nye baner først skal etableres inden de nuværende kan udstykkes. Der er ikke lavet lokalplan
endnu.
Henrik D. spørgsmål til især Turistforeningen: Hvad vurderer/tænker I omkring Campingpladsen
Anders: Pladsen kunne være mere veldrevet. Men den er fuld belagt. En udvidelse vil blive hilst velkommen.
Den er et vækstpotentiale i forhold til turisme. Kunne blive en top campingplads.
Kristina: Noget der vil blive set på, når der skal nyt udbud af campingpladsen.
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