
Af 

Niels Jørgen Ottesen 

Medlem af byrådet i Viborg Kommune 

Forandringernes tid …. 

Mon ikke der er mange der det sidste halve års tid har tænkt, ”Kommer der overhovedet gang i 

nogle af de projekter i Bjerringbro, som Viborg Byråd har sat penge af til? ”  

Det må man sige at der gør!! 

Et tydeligt bevis på forandring, er i bymidten, hvor Niels Due Jensens Plads, er langt fremme i 

byggeprocessen og på Madsens Hotel grunden, er byggeriet af nye boliger også godt i gang. 

Gågaden har fået nye ”gårdrum” og på Torvet er man så småt i gang med en modernisering, så 

pladsen fremover kommer til at fremstå mere brugervenlig for byens borgere og gæster. 

De borgere, som ønskede det, havde mulighed for at deltage i debatten og de borgermøder, som 

drejede sig om en helhedsplan for Bjerringbro. Heldigvis deltog rigtig mange i det projekt, og i takt 

med at der findes penge til de forskellige projekter/ ideer, sættes projektarbejdet i gang. Der er 

fundet mange penge til projektet omkring Gudenåen og her er rådgiverne i gang med at 

projektere, og med de enorme oversvømmelser der har været af Gudenåen, håber jeg at 

rådgiverne tænker sig rigtigt godt om, og finder en løsning på hvordan man vil takle 

vandproblemerne - inden man begynder at grave!!! 

Et andet projekt er godt i gang. Det er nedrivningen af den gamle Søndre Skole, Læge Astrups bolig 

og den legendariske bygning – Sønderbro Forsamlingshus. Om ganske få uger vil bygningerne være 

forsvundet, som dug for solen, og området vil blive planeret og tilsået med græs. Det eneste 

minde der vil være tilbage, er det store gamle bøgetræ som stod/står i skolegården. 

Et stort ønske fra beboerne i Gullev, har gennem mange år været en sikker forbindelse for blandt 

andet skoleelever og cyklister, fra Gullev til Bøgeskov Skolen og videre til Bjerringbro – uden at 

skulle ud på den meget befærdede Borrevej. Det ser nu ud til at det bliver til virkelighed, og 

anlægsarbejdet af en gangbro over Borrevej er godt i gang og forventes at stå færdig, ved 

skolestart efter sommerferien. 

 Kjællinghøl Broen, som jo led en tragisk skæbne og skvattede i vandet, kan nu se frem til igen at få 

kronede dage over Gudenåen. En genrejsning af bygningsværket er på dagsordenen på Klima og 

Miljø Udvalgets næste møde. Der er 3 forskellige forslag som udvalget kan vælge imellem (de kan 

ses på kommunens hjemmeside = dagsorden for Klima og Miljø) - så mon ikke vi snart kan gå 

tørskoet over åen igen …. 

Forandringernes tid … ja mon ikke!!! 

Med ønske om et godt forår 

N.J. Ottesen 

 


