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TIDSLINJE FRA START TIL NU

• Oktober 2019 – Indsendelse af ansøgning om nedrivning i forbindelse med helhedsplan

• April 2020 – Indledende møde med Horsens Kommune omkring budget.

• August 2020 – Møde med ejerne omkring opkøb af mejeriet.

• August 2020 – Møde med Horsens kommune om at kommunen overtager det samlet projekt med nedrivningen.

• August 2020 – Møde med Horsens kommune omkring købssum og ekstra bevilling.

• August – oktober 2020 – Horsens kommune arbejder med at skaffe de ekstra midler og afklaring på opkøb af mejeriet.

• November 2020 – Info til ejerne at de ekstra midler er skaffet.

• November 2020 – Indstilling til Plan- og Miljøudvalget

• November 2020 – Horsens kommune godkender det nye projekt på udvalgsmøde den 29.10.2020

• Januar 2021 – Dialogmøde med Horsens kommune omkring det kommende forløb – tidsplan for nedrivningen

• Januar 2021 – Foreningen fremsender oplæg til tidsplan for at holde kommunen op på fremdrift i nedrivningssagen

• Januar 2021 – Forhåndsdialog indsendes til byggesagsafdelingen omkring fremtidige projekter på grunden.

• Juni 2021 – Horsens Kommune overtager grunden
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AFTALE INDGÅET MED KOMMUNEN

STATUS FRA KOMMUNEN:

• Der er blevet tilknyttet en projektleder på opgaven

• Nedrivningen skal politisk behandles den 7. september (Bør være en form sag)

• Nedrivningen forventes at påbegyndes i efteråret 2021

HOVEDPUNKTER:

• Horsens Kommune overtager alt ansvar med nedrivningen af Mejeriet.

• Foreningen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig.

• Foreningen overtager ryddet og planeret grund.

• Foreningen har tilladelse til at fælde træerne hvis dette ønskes.

• Foreningen har tilladelse til at tømme Mejeriet for værdier hvis dette ønskes.

SERVITUT TINGLYSES PÅ AREALET:

• Foreningen har brugsret til grunden mod vedligeholdelse af arealet.

• Evt. bebyggelse skal formuleres i servitut

• Evt. projekter skal formuleres i servitut
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Tidligere ansøgning – Oktober 2019

OPKØB OG NEDRIVNING AF DET GAMLE MEJERI I 
TORP:

I forbindelse med Tryglandsby 2017 var der ønske om fra 

beboerne i foreningen, at det gamle mejeri i Torp blev fjernet.

Der har af flere omgange været rettet henvendelse til Horsens 

Kommune, om man kunne pålægge ejeren om at rydde op på 

grunden og få afskærmet mejeriet, således at det ikke forfaldt 

mere end højest nødvendigt.

Det er foreningens hensigt at kontakte ejeren, for at købe 

ejendommen med henblik på nedrivning.

Grunden skal planeres og udlægges i græs.

Grunden kunne ligeledes bruges til en af ideérne til at 

etablerer en frugtlund.
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HVAD NU !!!!!

VIL VI MERE END 
DET ANSØGTE ???

ALLE IDEÉR SKAL FREM
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GODE IDÉER FRA IDÉMØDE 2019

OMRÅDEFORSKØNNELSE:

- Gadekær ved Kastanjeplænen

- Madpakkeskur med infocenter ved parkeringspladsen, Slaggårdbanke.

- Forbedret parkeringsmuligheder Slaggård Banke.

- Madpakkeskur med infocenter ved Gudenåen.

- Skilte generelt i området med oplysninger om seværdigheder/stjerner/fugle

- Konsulentbistand til områdeforskønnelse.

- Fartbegrænsning 40 km Vejchikane med træer i Underup.

- Inddækning/afskærmning af Torp mejeri.

- Stisystem sammenhængen mellem Vestbirk, Underup og Lundum.

- Trampesti ved Handsted å

- Mountainbike rute (ovenstående sti)

- Egetræer vartegn med stensætning i området (kan udbredes til andre landsbyer)

- Frugttræer (frugt lund).

- Naturpark, branding af området seværdigheder og natur.

- Landsby ruten i hele Horsens Kommune. Landsbyer melder ind med seværdigheder som Horsens Kommune laver et kort/rute over.

- Tarzan- og blancebane ved Slaggårdbanke.

- Fælleshus i områder for foreninger.

- Badesø

- Thomas Dambo trold i området.

- Insekthoteller (§18 arrangement)

- Vildmarksbad og transportabel sauna
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GRUNDEN

GRUNDAREAL

• Grundarealet er 1.093 kvadratmeter

• Synlig placering mod vej

• Det er Foreningens plads !!!
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OFFENTLIGE PULJER - MIDLER

Muligheder for ansøgning om midler

• Landbyrådets egen pulje – 250.000,- kr.

• Landsbypuljen – 50.000,- til 300.000,- kr. 

• Samlet 1,5 mio. i år 2021 og 2022

• Områdeforskønnelse – ca. 20 mio. kr over samlet 5 år.

• Fonde mv.
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BRAINSTORMNING !!!!!

TID TIL ALLE IDÈER KOMMER FREM
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Forslag til brainstormning

• Beplantningsbælte langs skel

• Varieret terræn hvor folk kan sidde

• Samlingsplads hvor telt kan opstilles

• Sommerfest kan afholdes på plads

• Plantebede for biodiversiteten 

• Fællesspisning

• Knallertklub

• Motorcykelklub

• Kortklub

• Rundpinden

• Bogklub

• Totempæl med KM skilte

• Pæle med fuglekasser

• Aktivitetsdag hvor alle kan komme og lave deres fuglekasse

• Bålplads til Sankt Hans arrangement

• Opbevaringsrum

• Overdækning til besøgende

• Plancher med oversigtskort og historier

• Historien om Torp Mejeri – Billeder efterlyses

• Mindre samlingslokale

• Mindre tekøkken

• Toiletforhold

• Genbrug af materialer fra mejeriet 

• Mursten

• Tagsten
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Madpakkeskur

SKUR SOM KASTANJEPLÆNEN:

• Plancher over området

• Henvisning til Kastanjeplænen

• Henvisning til Slaggård Banke

• Historien om mejeriet i Torp

• Samlingsplads for områdets beboer

• Foreningen står for opførelse som ved Kastanjeplænen

Historien om 

Torp Mejeri
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DET MINDRE PROJEKT

NYT HUS PÅ ENDELAVE:

• Foreningslokale

• Overdækning til besøgende

• Opbevaring til foreningens udstyr

• Lille Tekøkken

• Plancher over området

• Henvisning til Kastanjeplænen

• Historien om mejeriet i Torp

• Samlingsplads for områdets beboer

• Opføres delvis af håndværkere

• Delprojekter opføres af frivillige
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DET STORE PROJEKT

SAMLINGSSTED FOR FORENINGEN:

• Projekt kan udvikles i etaper

• Samlingsplads / hus for områdets beboer

• Genbrug af materialer

• Der skal ansøges om mange midler

• Foreningslokale

• Overdækning til besøgende

• Opbevaring til foreningens udstyr

• Lille Tekøkken

• Toiletforhold

• Plancher over området

• Henvisning til Kastanjeplænen

• Historien om mejeriet i Torp

• Samlingsplads for områdets beboer

• Opføres delvis af håndværkere

• Delprojekter opføres af frivillige
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DET STORE PROJEKT
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DET STORE PROJEKT
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TIDSPLAN !!!

VI SKAL KUNNE FØLGE MED

- Skal vi selv fælde de sidste træer for at få brænde til shelterpladsen

- Skal vi tømme huset for værdier inden nedrivningen

- Skal vi genbruge nogle af materialer som mursten

- Møder i foreningen hvor medlemmerne kan tilmelde sig de enkelte grupper som man har interesse i

- De vedtaget forslag kan evt. opføres etapevis

- Midlerne skal være på plads
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HVAD KRÆVER DET !!!!!

• Erfaringen fra Tryg Landsby bruges med projektgrupper

• Opbakning fra hele området

• Vi løfter i flok

• Frivillige

• Ansvarlige for de enkelte projekter

• Hjælp ude fra – Afhænger af projekternes størrelse

• Ansøgning om midler til projekterne

• Bestyrelse bakker op og hjælper de enkelte grupper
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PROJEKTGRUPPER

PROJEKT
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• Ansvarlig person for hver gruppe

• Bestyrelse koordinerer og hjælper de enkelte grupper

• Opfølgende møder på tværs af grupper

• Gruppe 1 - Eksempel (ansøgning om midler)

• Gruppe 2 – Helhedsplan for grunden 

• (Kræver input fra øvrige grupper)

• Gruppe 3 - Beplantning

• Gruppe 4 – Etc.

• Gruppe 5 – Etc.

• Gruppe 6 – Etc

• Gruppe 7 – Etc.
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