
FORTÆTNING OG DE GRØNNE OMRÅDER 

”Beboere vil stoppe byggeri af ny boligblok”` var overskriften på en artikel i Viborg Stifts Folkeblad 

i lørdags d. 7. oktober.  I udviklingens navn vil man bebygge et grønt areal i Klostervænget. Et areal 

rigtig mange beboere har stor glæde af, giver området luft og karakter og netop gør, at folk at 

glade for at bo i området. Glædeligt at nogle ildsjæle blandt beboerne kæmper for at bevare det 

grønne og det luftige i området. 

Klostervænget er et eksempel blandt mange, hvor bygherrer og politikere, i udviklingens navn, vil 

fortsætte den fortætning, der efterhånden er mere reglen end undtagelsen for Viborgs Midtby. 

Jeg kan her nævne sagen på Ramsvej, hvor en villagrund er blevet bebygget med 4 lejligheder og 

der ansøges om yderlige 3 lejligheder på grunden. Posthusgrunden der ønskes bebygget med 77 

huse. Gældende lokalplan, lovgivning vedr. parkeringspladser tilsidesættes i udviklingens navn og 

vil sikre bygherre størst mulig profit på projektet. Både på Ramsvej og vedr. Posthusgrunden kom 

der indsigelser fra naboerne, men dem tages der ikke hensyn til.  

Politikerne forsætter blot med at give den ene tilladelse/ dispensation efter den anden. Borgernes 

indsigelser fejes til side i udviklingens navn. Det må og skal stoppes. Det er attraktivt at bo i 

midtbyen, men det ødelægges, hvis denne fortætning fortsætter. Hvad med biler og parkering? 

også her giver politikerne dispensation. Et af de seneste eksempler er byggeriet i Sjællandsgade.  

Man taler så meget om miljø og grønne områder i byen. Vore gågader er flot renoverede men 

hvor er miljøet?  Var til møde, hvor alle efterlyste mere grønt i gaderne, men som en politiker 

udtalte:  det med træer i gågaderne giver blot problemer 20 år senere, når de er blevet for store.  

Området omkring Domkirken. Her har nogle ønske om, at det grønne mere eller mindre skal 

fjernes. Jeg håber, at alle gode kræfter forenes, så dette ikke sker. 

Viborg skal udvikles, men ikke for enhver pris. 

Ole Jespersen, Viborg 

 


