
Borgere fra Breum var på besigtigelses tur: 
 

 
 

Turen gik først til BMX banen i Tøndring v/Durup, hvor vi så på BMX banen, for derefter at køre til 
Vestervangs skole og Overlunds skole i Viborg, hvor vi så på legeredskaber, såsom 
klatrepyramider, Parkour baner, Panna boldbaner m.m. Som firmaet Uniqa havde leveret, hvor 
konsulenten fortalte om redskaberne. Derefter kørte vi til sØnæs, også i Viborg, hvor der er et stort 
rekreativt område, hvor vand spiller en væsentlig rolle (fantastisk sted).  
 

                                                                                        
 

De unge mennesker vi havde med, havde selv taget deres løbehjul, cykler og skateboard med, så 
den fik ikke for lidt, den var de meget betaget af, og det var vi voksne i den grad også.  
Der er ingen tvivl om at det kunne blive et stort aktiv for Breum, at få sådan en bane, og at det vil 
være noget af det der vil står øverst på ønskesedlen, fra mange af de unge mennesker i Breum, 
når engang dette projekt der skal etableres mellem skole og hallen, som ligger på tegnebrættet 
allerede nu, skal udvides. Sådan en bane kunne måske være et projekt, der med fondsmidler, og 
frivillig arbejdskraft ville være realistisk at få sat i gang, der var ikke tvivl om at alle i bussen, både 
voksne som børn, var klar til at smøge ærmerne op, hvis det var det der skulle til. Så ja vi fik en hel 
masser gode input denne dag, og jeg vil gerne sige tusind tak for en rigtig hyggelig og inspirerende 
tur.                                                                           
 

På vegne af Breum 2020  
Leif Christensen 

Lørdag den 9. april var en 
gruppe borgere fra Breum, 
nogle elever og lærer fra 
Breum skole, samt et par 
bestyrelsesmedlemmer fra 
"Breum 2020" i selskab med 
Camilla Bang, som er 
arkitekt ved Skive kommune 
og tovholder på projekt By-
forskønnelsen af Breum, 
samt en konsulent fra det 
rådgivende firma SBS Palle 
Egeberg Andersen på 
besigtigelses tur, for at få 
inspiration til de tiltag man 
skal i gang med i Breum, på 
området mellem hallen og 
skolen, her hen over 
sommeren. 
 

Der blev den medbragte frokost indtaget. 
Efter frokostpausen gik turen helt op til 
Skørping i Rebild kommune, hvor vi skulle 
besigtige Skørping skoles storslåede 
legeplads, som er en legeplads der er 
indarbejdet i et skovområde, med Skaterbane, 
klatre og legeelementer, samt gangbroer m.m. 
Her var mange ting at se på, men det der vakte 
den helt store interesse der, var den 
fantastiske skaterbane, som var støbt i 
specialbeton. 


