Notat fra byvandring i Tirstrup fredag den 23. august 2019 - Arbejdsgruppen Århusvej
Vi mødtes på p-pladsen bag ved Brugsen og gik langs hovedgaden / Århusvej til grill-hytten, hvor vi fik kaffe og kage. Ca. 15 personer deltog.
Vi talte om nedenstående indsatsområder – Generelt var der et ønske om at tilbyde at forskønne de forhaver, hvor tingene ser tilfældigt ud.
Resultatet af byvandringen på Ballevej blev vendt. Der blev orienteret om bofællesskabsprojektet, hvor der p.t. arbejdes med en model 2, der
omfatter gården, Ballevej 48, nabo til kirken. Der bliver sendt invitation ud til den næste projektcafé den 17. september 2019 via facebook og opslag i
brugsen.
Der blev orienteret om Mødestedet – Realdanias nye kampagne for landsbyklynger, hvor Landsbyfællesskabet Østdjurs har sendt ansøgning ind på et
mødested i Tirstrup Hallen i samarbejde med Tirstrup Idrætsefterskole.
Spejderne, der overvejede at leje grunden, Århusvej 34, når bygningerne er revet ned, fandt et andet og bedre sted at bo. Lejemålet på
Gråskegårdevej er opsagt.
Det sidste projekt i byfornyelse er sti-gruppen. De havde møde onsdag den 28. august 2019 på Djursland Folkehøjskole.
Følg projektet på Syddjurs Kommunes hjemmeside – Byfornyelse Tirstrup og på Landsbyfællesskabet Østdjurs’ hjemmeside og facebook og på Tirstrup
Bys Facebook side.
Kontakt: Alette Lena Skov-Hansen, Syddjurs Kommune, Kultursekretariatet. Mail alsh@syddjurs.dk - mobil 20462522.
Der er ikke aftalt et næste møde, men der vil blive inviteret til et borgermøde i efteråret.

Indsatsområde
Byporte

Beskrivelse
Blomster i vinterperioden
– maks. 20 cm høje, kan
tåle salt.

Interessenter
Vejdirektoratet (VD)

Idé-udvikling
Spørger gartner om
mulige blomster – Idé
udvikles

Handling
Spørger om tilladelse

Laden – synlig set fra
Århusvej

Tom og forfalden. Til salg
i lang tid.
Kunstværk ?

Ejer Preben Nielsen.
Vandkærsbakken 4a

Dialog med ejer /
Udvikling af projekt

Ejer spørges om tilladelse

Noter fra byvandring i Tirstrup den 23. august 2019 – Arbejdsgruppen Århusvej. Områdefornyelse af Tirstrup. Landsbyfællesskabet Østdjurs.

Skilte ved Byporte

Spejderne prøvede uden
held
Kan man opfriske den ?
Velkommen til Tirstrup –
sæt farten ned og se dig
omkring :O

Vejdirektoratet
Mobilitet
Kultursekretariat

Størrelse som
kommunens digitale
skilte?

ALSH spørger om
tilladelse

Forskønnes gennem
Beplantning
Ny maling
Rettes op
Sætte tekst på – værdi
ord - poesi
Beplantning fornyes –
vedligeholdelse
Piloter – reklame for
pilotskole
Lejere passer området
Juletræ ?
Idrætsefterskole
Hallen
Birkehuset
OG resten kan man ikke
læse
Forskønne forhave

Ejere langs Århusvej

Udvikling af idé

Spørg ejere

Busskur inventar

Forskønne – opfriske
byrum ved at udskifte
bænke med farvede
bænke i stål ?

Midttrafik
Mobilitet

Tankstation

Juletræ – second best

Ejer

Hegn langs Århusvej

Tidl. Kro – område langs
fortov
Århusvej 48

Skilte

Århusvej 40

Vejdirektoratet

Vejdirektorat skal
spørges

Ejer
Lejere
Pilotskole

Møde med ejer /
Idé udvikles

Vejdirektoratet
Mobilitet

Beskrive hvilke skilte der
er ønske om.
Kan selv betale for flere
henvisningsskilte ?
Forny eksisterende
Tilbud om at hjælpe med
at flytte sække med sand
Skrotbiler fjernes ?

Ansøg VD efter dialog
med mobilitet

Male eksisterende
Udskifte med
pulverlakerede bænk og
skraldespande

Find forslag til nyt
inventar efter dialog med
interessenter
Hvem har myndigheden
– Midttrafik ?
Ejer kontaktes.

Ejer

Ejer spørges om tilladelse

Lav vedligeholdelse
Stedsegrønt

Spørg om vi skal hjælpe
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Juletræ
Hyrdebakken 1
Ældrecenter
TDC bygning

Århusvej 38

Århusvej 36
Paradisæbletræer
Langs Århusvej
Århusvej
Århusvej 34

Århusvej 24

placering
Spejdere tænder træet –
en tradition i andre byer
Kommunens ejendom –
ukrudt og beplantning
vokser ud på fortov
Kunstnerisk udsmykning
Nedslibe overflade til
terrazzo – i felter
Lys
Orange glas
DDR arkitektur
Bygning nedrevet med
Indsatspuljen – Tom
grund tilgroet
Adgang til marker og
skovområde syd for
Tirstrup
Følges. Blev opkøbt på
tvangsauktion.
Fornylig afspærring,
Forslag om at anvende
paradisæble som
gennemgående træ
Rives ned
Tømmes for møbler og
alt
Have eller sælges som
byggegrund
Bygningerne er revet
ned. Syddjurs Kommune
er i gang med at købe

Gør Byen Ren – Dag.

Skal starte en ny tradition
i Tirstrup sammen med
spejderne
Besked til Syddjurs
Kommune – Ejendomm.

TDC A/S
Billedkunstråd
Fonde

Idé udvikles

Spørge TDC om tilladelse
til at udvikle et projekt

Ejer
Pizzaria
Ældrecenter

Dialog mellem to ejere
(Status følges op)
Tilskud til indretning af
ophold, udeservering og
parkering.

Opfølgning på privat
dialog

Ejer

Ejer kontaktes for status
på istandsættelse – gør
opmærksom på puljer
Vejdirektorat spørges
Mobilitet spørges

Mobilitet
Vejdirektorat
Syddjurs Kommune
Hovedgadegruppe

Udbydes til salg

Ejer Preben Randløv
Syddjurs Kommune

Udbydes til salg. 3
interesserede købere,
alle naboer.

Nedrivning pågår.
Udbydes til salg.
Udbydes til salg, når
handlen er gået i orden.
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Århusvej 18

ejendommen.
Forskønnelse af forhave

Ejer

Gør-Byen-Ren Dag

Træer
Grønt område
Forskønnelse af forplads
De Gule Spejdere flytter

Ejer

Århusvej 6
Grillhytte

Plante træer og rejse
flagstang

Ejer

Plante paradisæbletræer
Så græs i stedet for
beton
Privat aftale
Bygge/landzone tilladelse
Ændret anvendelse
Uden for bygrænse !
Forskønne indkørslen til
byens og give skygge for
gæsterne

Lydværk Tirstrup Historie

Idé til kunstværk der
fortæller byens historier
Kopi af flintholm

Kunstner
Billedkunstråd
Billedkunstråd
Kulturkonsulent
Byens borgere og
forretninger -

MTAg.dk
Århusvej 16
Spejder – Nyt område
Århusvej 1 -

Flintholm
Gør-Byen – Ren Dag

Låne redskaber og
affaldsposer af
materielgården til en
fælles gør-byen-ren dag +

Ejere
De Gule Spejdere
Grill-hytten

Kommunens
materielgård har en
trailer med al udstyr og vi
låner en gartner for en
dag – eller to.

Ejer tilbydes hjælp til
oprydning
Dialog med ejer
Send forespørgsel til
Syddjurs Kommune
Byggeri
Ansøgning til Syddjurs
Kommune byggeri
Statens kunstråd
Kunstpuljer
Møde med
billedkunstråd
Find en dato
Opslag og flyere
Gratis kaffe og
morgenbrød
Gratis øl og vand
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