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STATIONSOMRÅDET
Tirsdag, den 20. Juni 2017 deltog Lokalrådet i et orienterende møde om, hvilke
visioner der gælder for stationsområdet og
det der grænser op hertil, på begge sider af
baneterrænet.
Der er udarbejdet en meget detailleret
helheds- og visionsplan for området.
Det oplystes, at firmaet Estate Invest
(www.estateinvest.dk), har investeret i
området ved stationen, svarende til ialt
12.125m2.Aarhus Arkitekterne har udarbejdet en helheds- og visionsplan for området,
som kan ses på:
Stationsområdet
(Peg på og tryk Ctrl+klik med musen)

Dette skulle give en indgående orientering
om, hvilke planer der arbejdes med.
Lokalrådet stillede selvfølgelig spørgsmål til
planens indhold.
Den fremtidige anvendelse af den eksisterende stationsbygning, der ikke må
benyttes til stadigt ophold, som overnatning o.l., blev berørt.
En kombination af opholdsrum/ventesal,
Læsecafé for unge, Lokalt Bymuseum og
Turistkontor kombineret med den allerede
eksisterende kiosk/billetkontor blev opstillet som idé-grundlag.
Efter det oplyste, må det forventes at
planen opdeles i områder og flere tidsrammer, hvor udviklingen i det enkelte
område vil være bestemmende for en
fortsættelse af den allerede i gangværende plan. Dette betyder, at selv om en
ny lokalplan vedtages og igangsætning
finder sted, er der ingen garanti for, at
arbejdet tilendebringes. Det vil være ududviklingen og indtjeningen der driver
værket.

Investor har ret til og kan justere på
arbejdet undervejs efter den økonomiske
udvikling, uden mulighed for indgriben fra
kommunalt hold.
Pt. er der ingen garantistillelse for afslutningen, men udelukkende tale om en
”langtidsvision med en opremsning af
mulighederne”.
Lokalrådet fandt tiltaget interessant og tog
oplysningerne til efterretning.
Nu afventes med interesse de kommunale
myndigheders næste udspil, så opgaven
kan drøftes til bunds, og tilladelserne for
igangsættelse af omdannelsen kan gives.


Ore Strand projektet – sidste
"Nyt fra Ore Strand”
Siden sidste nyhedsbrev, er der sket væsentlige fysiske ting på strandområdet.
Badebroen er nu sat op og kan benyttes.
Der arbejdes med planering af det område,
der skal blive til et område med sand, en
stor "sandkasse".
Der bliver anlagt P-pladser med stabilgrus
og markerede handicap P-pladser.
Vi glæder os rigtig meget til at se det færdige resultat med "den bynære strand" og
til at kunne markere det med en officiel
indvielse af >> SÆLBROEN<<

som vi har tilladt os at kalde den.
Vi har modtaget tilsagn om 25.000 kroner
kunstmidler, for at kunne markere den med
opstilling af flere sælfigurer fra den lokale
kunstner Lissy Boesen.
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Lokalrådet vil takke alle involverede for indsatsen og de økonomiske tilskud, så
badningen og ophold på stranden igen kan ske under behørige og betryggende former.
Det er nu håbet, at alle vil tage godt imod de nye faciliteter og vil værne herom, så de
yderligere forventede forbedringer med god samvittighed kan sættes i gang.
ORE strand skulle jo gerne genvinde sin popularitet.
JN/170624 (6 måneder til juleaften)

