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Bilag 1: Multibaneprojekt ved skole og hal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Projektet med multibane, Parkour og legeplads og en anden løsning der skal erstat-

te det gamle cykelskur. Projektet er langt fremme, og et meget stor ønske for 

mange foreninger og borgere. Derfor er en opdatering af området mellem Hallen og 

Skolen vigtigt, også fordi der i denne del af byen færdes mange borgere, og aktivi-

teter som disse her, vil bidrage byens aktive liv med masser af muligheder. Se om-

talen side 6, i afsnittet ”Multibane”. 
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Bilag 2: Cykelskure i byen, f.eks. ved området i nærheden af multibane, Parkour, skole og hallen, 

ville med en lignende løsning som på nedenstående illustration, være en harmonisk, anderledes og funk-

tionel løsning, der er med til at understøtte områdets spændende tilbud. Ligeså ville en sådan løsning ved 

busstationen være medvirkende til at opfriske området, og være med til at tegne en gennemgående 

streg af de nye tiltag forskellige steder i byen. Skulle behovet for cykelskur eksempelvis ved plejehjem-

met, ville placeringen af samme løsning også være en fornuftig løsning. 

 

 

Inspiration er kommet ud fra eksisterende cykelskure, der forefindes på Camp området på Prinsens Allé i 

Viborg: 
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Bilag 3: Skulptur  

På det grønne område, ved oasen, hvor vi gerne vil have en skulptur, der skal markere årtiet, for kvindernes 

valgret. Inspiration fra borgere, der på rejse ude i verden, har fanget netop eksempler, der kan være inspi-

ratorer, for skulpturens udformning. Der er nedsat en gruppe, der arbejder videre med udfordringen til, at 

nå tættere på målet. Illustrationen viser en kæmpe flade, der er meget anvendeligt, i tilfælde af, at der 

arbejdes ud fra dette her eksempel, vil det ende ud i, at der fremkommer en anvendelig skulptur, der ikke 

alene markere ”kvindernes valgret” (det skal være en kvinde der sidder på bænken), denne vil også fremstå 

som både bænk og bord, indbydende til at tage i brug, siddende, kravlende, spisende, snakkende. 
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Bilag 4: Oversigtskort over Møldrup 

Bilag  4a: Fakta om Møldrup 
Indbyggertal: 12941  

Byggegrunde til salg: 13 (Bag Højen) 

Huse til salg: 18 stk2 

Boligselskaber: Boligselskabet Viborg Amt, Lejrbo, Viborg Bolig og Erhvervsudlejning 

Erhverv: Se venligst side 7 

Butikker: Se venligst side 7 

Skole: Møldrup Skole, Skolegade 27, 9632 Møldrup 

Institutioner: Møldrup Børnehave, Hejlskovgaard,   

Kollektiv trafik: Regionalbus nr. 59, Lokalbus nr. 765 og nr. 766 

Foreninger: Se venligst side 7 

                                                           
1
 Kilde: Tal fra Viborg Kommune, 1-1-2012: http://viborg.dk/Moeldrup 

2
 Kilde: Tal 24-1-2013: http://www.boligsiden.dk/resultat/1e41be4cd6e847cb93910233246b603e/filter 
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Bilag 5: Ressourcer og udbud i byen 
Skole 

Fritter 

Børnehave 

Hallen 

Bibliotek 

Borgerservice 

Spejderhytte 

Tandlægeklinik 

Lægeklinik 

Fysioterapi 

Plejehjem 

Motionscenter 

Psyko terapeut 

Zoneterapeut 
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Bilag 6: Erhvervsliv i Møldrup 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 6a: Foreningsliv i Møldrup 
 

 

 

 

 

 

Ungdomsklub 
MTIF 
BMK 

Gymnastikforening 
Kroketklub 

Skakklub 
Motionsklub 
Skytteforening 

Løbeklub 
Cykelklub 

Spejder 
BMX klub 
Motorklub 

KFUM/KFUK 

Krolfklub 
Petanqueklub 
Teaterforening 

Pensionistforeningen 
Røde Kors 

Husmoderkreds 
Ældresagen 
Lokalhistorisk Arkiv 

Indre Mission 
Handelsstandsforening 

Venstrevælgerforening 
Socialdemokraterne 
Haveforening 

 

Revlingkomitéen 
KLF, Kirke & Medie 
Røde Kors 

Jagtforening 
Sangkoret ”Kirkeuglerne” 

 
 

Malerforretning 

Frisører 
Fodpleje 
Tøjforretninger 

Hobbykælderen 
Legetøjsbutik 

Tømmerhandel 
Solcenter 
Bager 

Kro 
Galleri 

Gartner 
Købmand 
Ejendomsmægler 

Tankstation 
Pizzeria 

Pengeinstitut 

LM Lagerhotel 

BM Autoteknik 
Dyrlægeklinik 
Bilhandler 

Skals Elektronik 
Møldrup VVS 

Tonnys VVS 
Scan Flavour 
Entreprenør 

Brandstation 
Mekaniker værksted 

Møbelfabrik 
Tømrervirksomheder 
Murerforretninger 

Snedkerværksted 
FBJ Sport/Fiskegrej 

HS Møbelpolstring 

Køreskole 

Malerforretning 
Kartoffelcentral 
 

Revlingen: 
Viborg Kommunes Sundhedspleje 

Talsnedkeriet: regnskabsassi-
stance  
Klinik for Velvære v. Susanne Friis 

Labtech Data A/S 
CombiTech ApS: Prof. It- support. 

Advokatfirma: Bindslev & Kjeldsen 
Møldrup Fysioterapi 
Møldrup Motionscenter  

Lægerne i Møldrup 
Midtjysk Energi Teknik A/S 

Statsautoriserede revisorer 
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Bilag 7: Skitseoplæg 
Set i fugleperspektiv: bymidten ved Jernbanegade 

Skitseoplæg der viser bymidtens vestlige del. Her er det vestligste punkt, hundelufterskoven op af Himmer-

lansstien. 
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Oversigts skitse over miljøet i midtbyen, der er langs Jernbanegade og ligger mellem denne og Rolighedsvej. 

Himmerlandsstien der ligger midt i mellem, og bugter sig gennem området fra nord, og fortsætter mod 
vest.   
Skulptur på det grønne område, ved starten af Rolighedsvej, fortsætter langs Himmerlandsstien, suppleres 
med fitnessområde, der med redskaber skaber et aktivitets miljø, og giver brugere på Himmerlandsstien 
mulighed for et afbræk på turen, da muligheden for ophold/pause, kan give variation i motionens øjeblik. 
Og skulle opholdet friste med et frisk æble, kan hvis årstiden tillader det, byde på energi.  
På den anden side af æbleplantagen, vil en tarzanbane byde ind til at lege sig frem til Astrupparken, som 
banen vil forbinde med Oasen, der ligger over for bageren. Her kan en pause i pavillonen udfylde den til-
trængte pause, med en forfriskning fra bagerens udsalg. 
Overfor tarzanbanen, ses bygningerne fra venstre: Busstationen, Stationsbygningen og den nedlagte bank-
bygning, der vil fungere som samlingssted for foreningsaktivitets møder og små udlejnings formål. Mellem 
bankbygningen og Oasen, ligger den nyanlagte parkeringsplads, hvor båsene er vendt om, så der på den 
måde er plads til flere biler, og kan fungere som bytorv. 
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Grønne område med Madpakkehus og bålsted 

Længere mod vest, når vi følger Himmerlandsstien, over for Tarzanbanen, ligger ”Madpakkehuset” og ”Bål-

hytten”, der vil kommer mere til sin ret, hvis bålstedet bliver overdækket, og der kommer to shelters. Der-

ved vil et frilufts miljø fremtræde indbydende og oplagt. Der er mulighed for at benytte toiletter, i Stations-

bygningen, der er placeret i forlængelse af denne grønne plet. 
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Oasen og bymidte området ved Himmerlandsstien, set i fugleperspektiv fra Jernbanegade.  

Oasen med Mindesten og flagstang markeres tydeligere, og udvides mod vest, og inddrager en smule af 

den eksisterende parkeringsplads, for at give plads til ophold til flere brugere. Der rejses en pavillon og en 

Pergola, der kan rumme borde og bænke til fælles aktiviteter. Så som juletræstænding, da der også laves en 

fast plads til opsætning af juletræ. Flagstangen skal flyttes til bedre placering, så den bliver mere synligt. 

Der findes to faste borgere der sørger for at flaget rejses til markeringer og flagdage. Derforuden er der 

blokke paf granit på begge sider af mindestenen, der skal fungerer som siddepladser og som markering af 

området op til fortovet. 

Ved at have flisebelægning på pladsen, vil et miljø som bytorv understreges yderligere. Det er også i dette 

område der bl.a. bruges til ”Open By Night” at pandekagehuse stilles til brug af stadepladser eller anden 

aktivitet. Ovenfor Himmerlandsstien ses det grønne område, hvor skulptur, fitness redskaber og hyggekro-

ge med bord/bænke miljø giver en helhed for hele bymidten. 

 

Busstationen på Jernbanegade 
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Busstationen på Jernbanegade. Der skal være en bedre marke-

ring af bussernes trafik, for at sikre en bedre trafiksikring, da 

der fra bebyggelserne ved Astrupvænget og Under Højen, kryd-

ser stedet, og Himmerlandsstien på deres skolevej, og andet 

trafik på cykel til stationen og byen. Derfor er det et ønske at 

der foretages nogle forbedringer ved stationen for at højne 

trafiksikringen.  

Derforuden er der ønske om et cykelskur, der passer i miljøet, 

og matcher op til de andre cykelskure der skal være ved skolen 

og Hallen. En placering kunne være hvor den blå plet er place-

ret. Det er mellem Stationsbygningen og Stationsbygningen. 

Inspiration til cykelskurene er fået ud fra de skure der er place-

ret i Viborg på Campus området. 
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Bilag 8: Borger ideer omkring byen/ set ud fra det demografiske niveau: 
Børn/unge: 

 Svævebane 

 Borde-bænke 

 Hyggeting 

 Hængekøjer 

 Tiltag som koncerter 
Familier: 

 Motionsaktiviteter ved himmerlandsstien, på den grønne plads ved oasen 

 ”Tarzanbane” ved skoven 

 Grønt areal over for tanken 

 Portal ved flagstangsområde (kan benyttes ved byfestuge (løb), julepynt, blomster 
Ældre:  

 Hensynstagen til gangbesværende og små køretøjer ved torve, overgange og andre faciliteter 
 Foreninger:  

 Dække af behov for fysiske udfoldelser for alle borgere 

 Pandekagehuse til arrangementer 

 Anordninger på p-plads i belægningen, der bruges til fastgørelse af telte/overdækninger/stande 
ved torvedage 

Handelslivet: 

 Støt den lokale Handelsstand 

 Pandekagehuse til arrangementer, som torvedage, ”open by night” 

 Deltage og støtte til arrangementer/synlighed 
Erhvervslivet: 

 Fokus på erhvervslivets muligheder for etablering 

 Brug lokale kræfter  

 Deltage og støtte til arrangementer/synlighed 

 Attraktiv miljø vil lokke kvalificeret arbejdskraft til at bosætte sig 
 
Tilflyttere: 

 Velkomstpakke fra Borgerforeningen i front, med opbakning omkring lokale foreninger og han-
delsstanden (byvin, 1 års gratis medlemskab i foreninger, aktivitetskalender) 

 Brochure, der informerer om foreningsliv, by, handelsstand og erhverv og byen. 

 


