HERFØLGE
Projekt

Finansiering

Beskrivelse

Status

Forøge den
rekreative værdi af
branddammen øst for
SuperBrugsen

Ca. 85.000
Sammenfinansieres med ETK –
gadekærsrenovering

ETK står for den løbende drift, som er begrænset
til hækklipning.

ETK har et projekt klar.

Ønske om en Bypark/grønt strøg ved Herfølge
Skole med visuel åbning mod Billesborgvej. Et
grønt strøg kan opnås ved at tynde ud i skolens
randbeplantning og etablere sti gennem området.
Stien vil give mulighed for at trække fodgængere
væk fra den befærdede Vordingborgvej. Størst
udtynding skal ske mod Billesborgvej, mens en
del bibeholdes for på den måde at danne mur
mod den store trafikåre. Dette såvel
sikkerhedshensyn, som en afgrænsning af
byrummet. Herfølge Skole skal involveres.
1. udtynding og opstamning af
bevaringsværdige træer på Herfølge Skoles
areal mod Vordingborgvej og Billesborgvej.
2. realisering af ønsker til byparken;
opholdsarealer, bænke mv. afhængigt af,
hvor langt pengene rækker.

Foruden udtynding skal der
afsættes ressourcer til at
TMF (Anlæg) udarbejder et
konkret skitseprojekt.

Etablere Byparken et grønt strøg ved
Herfølge Skole

1. ETK 150.000-180.000 kr.
Dertil så skal der muligvis
etableres hegn, og
arealet skal muligvis
nivelleres.
2. resterende midler

BORUP
Projekt

Finansiering

Beskrivelse

Status

Faciliteter omkring
Kimmerslev sø;
badebro og stiforløb
med bænke, skilte
osv.

Ca. 57.400 kr. til flydeponton i
Kimmerslev sø (ETK står for
etableringen)

Flydepontonen er forsøgt realiseret via
borgerindsamling. Borgerforeningen har indsamlet
6.000 kr. til projektet. ETK står for etableringen.
De fornødne tilladelser og ansvarsfordeling er
klarlagt.

Projektet kan realiseres til
foråret.

Infoskærm med
aktiviteter i Borup
(eller infostandere i
byen)

71.000 kr.
Udgifter omfatter indkøb af
skærme og kamera til
livestreaming samt opsætning af
skærmbillede.
Drift betales via reklamering.

Ønsket er konkretiseret af borgerforeningen, der
aktivt arbejder for projektet og tillige har haft
kontakt md bycenterets butikker omkring
medfinansiering. Der ønskes 3-4 skærme i byen,
heraf måske 1-2 stk. udendørs, som alle synliggør
byens aktive foreningsliv, hvorfor ønsket er at
binde forenings- og erhvervsliv sammen.

Borgerforeningen har
udarbejdet plan for
etablering af projektet samt
udkast til samarbejdsaftale
mellem AOF og
Borgerforeningen.

Motionsredskaber
ved hallen

Ca. 125.000 kr.

Etablering af fitnessbane ved byens
idrætsfaciliteter i samarbejde med og
medfinansieret af Kultur.

Projektet er klar til
igangsættelse.

Hundeskov

10.000-20.000 kr.
Projektet sammenfinansieres
med Anlæg og ETK.

Projektet kan umiddelbart realiseres på et areal
ved ”Slugten” nord for Møllevej. Projektet har
tidligere været forsøgt igangsat på andre
lokaliteter.
1. udtynding af beplantning (vinter 18/19)
2. hegning (forår 2019)
3.indvielse (forår 2019)

Kan igangsættes nu.

Forskønnelse af
Borupcentret og
realisere projekt for
Bymidten

Resterende midler

Detailhandelsanalysen peger på en række
anbefalinger til renovering og opgradering af
Bycenteret for at skabe mere liv og aktivitet til
området.
Hasløv og Kjærsgård har i 2009 udarbejdet et
forslag til udformning af pladser og byrum i Borup
Centeret med et budgetoverslag på 3 mio. kr.
Mindre dele af dette forslag kan realiseres med
byplanmidlerne.

Projektet kræver
planlægning af Anlæg og
udførelse af ETK.

