Møde den 26.04. 2016.

Emne:

Byforskønnelse af midtbyen i Askov.

Tilstede : Marie Bøttcher Christensen (Vejen Kommune)– Eric Ravn – Nis Peter Schultz – Michael
Nørskov- Kristian Hedeager Nielsen – Else Flansmose

Præsentation af mødedeltagerne, Marie Bøttcher Christensen fra Vejen Kommune er med på en lytter i
første omgang.
Kristian indledte aftenen med en kort intro til aftenens fokus herunder præsentation af de nuværende
materialer som er udarbejdet omkring ændring af bymidten i Askov.
Bymidten og indfaldsvejene har fokus i første omgang.
Askov Bylaug ser gerne at der etableres cykelstier i begge sider af hovedgaden.
Estrupvej er blevet mere trafikeret efter etableringen af Skovgårdsvej. Bylauget har talt med Vejen
Kommune om, at Estrupvej bør udvides ud til Skovgårdsvej.
Byskilt ved Askov Malt Skole ønskes flyttet ned forbi Christian Ballisagers gård Maltvej 69. Det vil sikre, at
der ikke køres forbi bebyggelsen i den vestlige ende af byen med høj fart.
Brainstorming:
Opbakning fra gruppen om at den ønskede rundkørsel i bymidten etableres.
Bylauget ønsker, at bymidten skal gøres mere grøn – afskærmning med grønt ind imod den ønskede
rundkørsel i bymidten.
Forslag: at vi inddrager parkeringspladsen foran dammen og flytter parkeringspladsen hen til Askov
Kirkevej. På den måde kan vi samle arealet ved dammen og den nye plads yderligere.
Fartdæmpning i form af et forhøjet platou hen til vejen rundt om dammen og rundkørslen ønsker vi ikke at
ændre ift. den nye plan.
Vi arbejder ud fra tanken om ”den grønne kile”. Oversigtsforhold forbedres.
Vi kunne lave en LAG ansøgning ift. egenfinansiering – Booomerang.dk kan for eksempel bruges til
indsamling af midler (præmiering af bidragsydere.)
Landdistriktspuljen kan evt. søges til bålhytte mv.

Ikke skolevogne igennem byen i myldretiden, allerhelst ingen skolekørsel med lastvogne igennem Askov. Vi
laver en skriftlig henvendelse til AMU centret – kan vi evt. inddrage skolebestyrelsen i en skrivelse.
Vejen Kommune arbejder på en ensretning af informationspyloner i hele kommunen, vil Askov være med i
denne pulje? ”Min landsbyapp” kan anvendes til mindre lokalsamfund – Gesten vil gerne arbejde med
denne mulighed.

Helleanlæg mod Malt.
Vejen Kommune arbejder med at undersøge behovet for den kollektive trafik i Askov.
Vi afventer en tilbagemelding fra sydtrafik ang. Den kollektive trafik.
Her og nu opgaver:
Michael foreslår, at vi opstiller blomsterkummer ved juletræspladsen, vi henvender os til Signe Hvergel
Petersen fra Vejen Kommune sihp@vejen.dk om der er specielle regler ang. opstilling af Blomsterkummer
ud til en trafikeret vej.
Blomsterstedet spørges om de vil være medfinansierende .
Angående pasning af blomsterkummerne drøfter Else dette med den grønne bande.

Opsamling og konklusion:
I første omgang skal vi have beskrevet midtbyprojektet. Eric laver et målfast skitseforslag.
Nis Peter – Kristian og Else beskriver projektet.

