Askov den 19. januar 2018

Projekt Bymidte.

Gennem tiden har det fra borgerne i Askov været udtrykt ønske om ændring / forskønnelse af bymidten.
Ønsket deles fuldt ud af det nuværende Askov Bylaug og projektet er derfor højt prioriteret i år 2018.
I Udviklingsplan for Askov 2016-2025 står der under punktet ”Byforskønnelse” følgende:
1. Udvikling af bymidten. Omlægning af midtbyen til mere Torv og mindre vejkryds. Forskønne
pladsen og samle midtbyen. Etablering af rundkørsel. Etablering af grønt område/park.
Etablering af petanquebane og legepladser evt. kombineret med fitnesspladser. Opsætning af
bænke og etablering af rosenbed på nordøstsiden af Dammen.
2. Etablering af plateau mellem rundkørsel og til begyndelse af Maltvej 4. Sænke lyshøjden med
nye lygtepæle, så vejene bliver mere ”intime”. (landsbypræg)
3. Etablering af stisystem hele vejen rundt om byen.
4. Forskønnelse ved indfaldsvejene til Askov, noget lignende som man har i Københoved med
blomsterkummer evt. i beton (Sophus Ejler Jepsens model fra Vejen Museum/ brug Askov
kunstnerne) ved Dammen.
5. Askov var/er de store træers by. Genplant flere store træer.
6. Skiftende Askov borgere udstiller f.eks. månedens billede på muren ved Dagli´Brugsen 9.
Informationsskilte om byens historie/ de enkelte huses historie for byen.
7. Andehuse i Dammen evt. springvand.
8. Nye lys på byens juletræ.
9. At Dammen holdes ren, så vi hele året kan se, at vi har en dam her i byen 13. Små ”oaser”
bænke hvor man kan sidde og nyde byen.
Med udgangspunkt i dette er emnet behandlet på flere møder i bestyrelse i 2017 – bl.a. med deltagelse
af Vejen Kommune. På møde med Vejen Kommune i april måned blev også andre fremtidige emner
vendt – emner som på forskellig vis berører Projekt Bymidte – herunder rundkørsel, fartdæmpning,
indfaldsveje, cykelstier, kloakering.
Vigtige aktører i projektet er byens borgere via Askov Bylaug, Dagli´Brugsen og Vejen Kommune.
I forhold til finansiering er samme aktører naturlige. Derudover vil kommunale puljer, LAG midler og
relevante fonde være mål for søgning af midler.
Lige nu (januar) udarbejdes der skitse og budget. Uddeler Michael Nørskov kommer med plan for
Dagli´Brugsens fremtidige udvikling og ønsker til projektet.
Hvis vores tidsplan holder, vil der i løbet af 2018 blive indkaldt til møde for præsentation af det endelige
projekt.

