BREUM I GANG IGEN!!
Byforskønnelsen af Breum har de sidste 4 måneder stået lidt på standby, da tovholder og
mangeårig Arkitekt ved Skive kommune Jens Eskildsen valgte at gå på Pension, stod vi i
Breum pludselig uden ankermand i Byforskønnelses projekterne, som Jens Eskildsen var
tovholder for.
Vi har i "Breum 2020" været noget utålmodige siden november måned 2015, med at
komme videre med de resterende projekter, efter at hovedgade projektet blev afsluttet
sidst på sommeren 2015.
Kommunen har ikke kunnet melde ud hvem der bliver den nye tovholder på projekterne,
før her i det nye år, og nu ser det ud til der endelig er lys for enden af tunnelen!
Vi har i " Breum 2020 " netop den 25.februar været til møde med repræsentanter fra Skive
kommune, hvor vi blev præsenteret for vores foreløbige tovholder Arkitekt Camilla Bang,
som skal stå for projekterne i Breum, indtil en evt. ny medarbejder er ansat? Camilla Bang
står desuden også med projekterne i Jebjerg og Oddense.
Vi håber ikke de borger der er med i diverse arbejdsgrupper har mistet lysten til at deltage
i det fremadrettede arbejde? selvom det har været lidt træg den sidste stykke tid?
Det projekt der vil blive taget op nu her først på foråret, bliver projektet omkring
Kulturcenter Østsalling og projektet mellem Skolen og Hallen, som hører under
arbejdsgruppen TORVE, PLADSER og OPHOLDSAREALER, så de borger der i sin tid
meldte sig ind i denne arbejdsgruppe vil inden så længe blive kontaktet for nærmere
information, der skal bl.a. arrangeres en besigtigelses tur til steder med udendørs
aktiviteter som dem man ønsker i Breum.
Projektet Bynær skov, som er det projekt der er gang i omme bag Duevænget, er så småt
kommet i i gang, der er allerede gravet ud til den store sø, men beplantningen kan først gå
i gang når Museet er færdig med at grave, idet de har fundet noget fra fortiden, som man
har interesse i at undersøge nærmere, så det tager et lille års tid.
Projekt Byfest pladsen, hvor Dagplejerne skal have en ny legeplads til dagplejebørnene,
er også allerede kommet godt i gang, der har været licitation på diverse lege redskaber, og
arbejdsgruppen samt dagplejerne har været samlet for at se på udbuddene, så det skulle
meget gerne køre derudaf her efterfølgende.
Det var en lille opsamling på hvad der rører sig i og omkring Byforskønnelsen af Breum.
På vegne af " Breum 2020 "
Leif Christensen

