Tilsagn 2018
LAG Struer-Holstebro har givet tilsagn til 2 projekter i første ansøgningsrunde i
2018. Herunder kan du læse korte beskrivelser af de støttede projekter, som kan
være til inspiration for et projekt i dit lokalområde.

1. Fiberbredbånd Husby 3
Husby Sogneforening har gennem de seneste ca. 5 år
arbejdet på at få opgraderet internetforbindelsen i
lokalområdet. Det intensive arbejde har båret frugt i form af
at det er lykkes at få udrullet fiberbredbånd under
kommercielle vilkår i en stor del af lokalområdet. Tilbage
står dog et geografisk stort, men tyndt befolket område i
oplandet til Husby hvor kommerciel udrulning af fiber ikke
er mulig. Udrulningen i af fiberbredbånd i dette område er
for dyr til at være kommerciel bæredygtig, men med hjælp
fra RAH Fiberbredbånd er det lykkes at opnår en rimelig
pris.
En god, stabil internetforbindelse er en forudsætning for
fortsat bosætning og udvikling i området, og vil gøre det
Ansøger for projektet: Husby
Sogneforening
nemmere at tiltrække nystartende erhvervsvirksomheder,
Projektets totale omkostninger: 550.000 kr.
børnefamilier og personer med hjemmearbejdspladser
Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 175.000 kr.
som potentielle købere til de ejendomme der udbydes til
salg i oplandet til Husby, hvilket på sigt forhåbentlig kan øge befolkningstallet og
skabe flere små arbejdspladser i den vestlige del af Holstebro Kommune.

2. Tvis Centertorv
Dette projekt omhandler opførelse af en
ny og tidssvarende købmandsbutik i Tvis.
Grundet den eksisterende butiks størrelse
samt manglende lagerfaciliteter, har det
ikke været muligt at tilbyde et sortiment
bredt nok til at tilfredsstille borgerne. Det
resulterer ofte i kunder som går forgæves
efter basisvarer. Projektet er e n del af et
større projekt som har til formål at
etablere et nyt centertorv med ny
dagligvarebutik, benzin-tank, og vaskehal.

Projektets totale omkostninger: 4.837.000 kr.
Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 450.000 kr.

Den nuværende butik drives på midlertidig basis og vil det have stor betydning for især de ældre i
Tvis, at bevare en købmandsbutik, da de har få muligheder for at handle i Holstebro by. Projektet
har et stærkt lokal engagement omkring by forskønnelse og erkendelse af vigtigheden for en
dagligvarebutik for fastholdelse og tiltrækning af borgere/beboere.

I årets 2. ansøgningsrunde blev der givet tilsagn til 3 spændende projekter.

3. Det moderne fællesskab i historiens vingesus
Projektet vil gentænke det historiske fællesskab som herregården Nørre Vosborg har været, til et
moderne hjemsted og aktivitetscenter for børn, unge, familier og seniorer og for fællesskabet i
landsbyen Vemb. Projektet vil gennemføre 10 aktiviteter med henblik på at udvide kredsen af
deltagere i fællesskaber omkring herregården.
Projektet ses som første skridt i et
fremtidigt samarbejde hvor Nørre
Vosborg indgår i tæt samarbejde,
udvikling og anvendelse i
lokalområdet - både det nære og
mere brede vestjyske lokalområde,
som et nyt moderne fællesskab.
Projektets totale omkostninger: 585.550 kr.
Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 150.000 kr.

Nørre Vosborg blev i 2008 genåbnet efter totalrenovering og fremstår i dag som kulturelt
samlingssted for egnen og regionen. Et samlingssted som i vid udstrækning benyttes af
udefrakommende gæster, men som i overvejende grad drives af en stor skare af loyale lokale
frivillige. Frivillige der fungerer som guider, som værter ved arrangementer og liv på Nørre
Vosborg. Det er denne frivillighed, dette fællesskab og den historiske betydning som Nørre
Vosborg har haft for landsbyen Vemb, der skal være løftestang for det fremtidige moderne
fællesskab for børn, unge, familier og seniorer i og omkring Vemb. Der skal findes nye veje hvor
fællesskaberne i landsbyen kan fastholdes. Ikke kun for Vemb eller Holstebro Kommune skyld,
men til gavn for alle landdistrikter. Projektet vil gentænke det historiske fællesskab som Nørre
Vosborg har været, til et moderne hjemsted og aktivitetscenter for børn, unge, familier og seniorer
og for fællesskabet i Vemb.

4. Udvidelse af Idrætscenter Syd
Formålet med projektet er at forbedre de
eksisterende idrætsfaciliteter i Nr. Felding til et
regulært ’Idrætscenter’ med motionscenter,
klublokale/mødelokale,
aktivitetsrum/forsamlingslokale, nyt og større
depotrum, foyer, garderobe, køkken,
handicaptoilet og bytorv med
udendørsaktiviteter, erhvervslokale til
massør/fysioterapeut og integreret børnehave.
Målet er i forlængelse af Forenings SFH’en
(Forenings SFH’en er et tæt samarbejde
mellem bl.a. Nr. Felding GIF, Nr. Felding Skole
(0-4 klase) og Børnehaven Troldhøj om at
understøtte undervisning og læring via sport og
motion.) at integrere sport, motion og
bevægelse i børnenes hverdag. Derfor bygges

Projektets totale omkostninger: 1.632.000 kr.
Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 450.000 kr.

Idrætscenteret sammen med børnehaven. Hermed understøtte og bygges videre på den
kulturændring, som er sket hos byens børn, siden indførelsen af SFH’en. Intentionen er, at
idrætscentret på sigt skal være hjertet og omdrejningspunktet i Nr. Felding, så rammerne om
fællesskabet/sammenholdet i lokalområdet styrkes.

5. Soundmap Vandrenålen
I 3. ansøgningsunde i 2016 blev der givet tilskud til projektet Vandrenålen som netop er afsluttet.
Projektet SOUNDMAP Vandrenålen vil engagere lokale borgere i udviklingen af fortællinger om
udvalgt steder i Struer Kommune, (de
20 steder Vandrenålen har opstillet
poster) og skaber dermed et unikt tilbud
til lokale og turister. Projektets formål er
at gennem 20 workshops med borgere i
Struer Kommune at skabe 20
lydfortællinger, der kan opleves ved
hjælp af en mobiltelefon og en gratis
app.
Projektet vil dermed skabe en
værdiforøgelse af et eksisterende LAG
støttet projekt og medvirke til de
branding aktiviteter der pågår ifm.
omkring branding af Struer, som lydens
Projektets totale omkostninger: 308.500 kr.
by.
Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 154.250 kr.

I årets 3. ansøgningsrunde i 2018 fik kun 2 projekter tilsagn.

6. Ny købmandsbutik i Asp
Lokalbefolkningen i Asp og omegn vil etablere en
ny og tidssvarende købmandsbutik i Asp, for at
fremtidssikre at der forsat er en lokal købmand
med alle de fordele det fører med.
Projektet bliver lokalforankret, da projektet blandt
andet finansieres ved hjælp af salg af andele til en
værdi af 2500,- kr. pr. andel, og der etableres en
forening til at stå for driften.
Projektet koster i alt 7.650.000,00 kr. og består af
flere faser. I denne ansøgning søges der penge til 1.
fase, nemlig opførelse af råhus til cirka 2 mill kr.

Projektets totale omkostninger: 1. fase 1.890.000 kr.
Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 450.000 kr.

7. Fra ”Hver har sit eget” til ”Sammen har vi meget”
Idom-Råsted er i dag lykkedes med at blive et landsby-fyrtårn inden for kultur, gastronomi og
laksefiskeri. Byens dynamo og omdrejningspunkt er det selvejende Idræts- og Kulturcenter Plexus,
som fejrer sin 10 års fødselsdag i år. Centret blev etableret i erkendelse af, at hvis lokalområdet
skulle fremtidssikres som et godt sted at leve og bo, måtte man opgive at have et samlingssted i
hver af de to nabo landsbyer. Centret har skabt lokal sammenhængskraft og fremmet
ansvarsfølelsen for lokalsamfundets udvikling. Men nu vil borgerne videre!
Der lavet en ny vision, der tager afsæt i en gentænkning af andelstanken, hvor borgere går
sammen og skaber merværdi til glæde for dem selv og hinanden.
Visionen: Fra ”Hver har sit eget” til ”Sammen har vi meget” har tre spor:

Projektets totale omkostninger: 833.665 kr.
Tilsagn LAG Struer-Holstebro: 400.000 kr.

1. Smagen af Idom-Råsted: I samarbejde
med lokale fødevareproducenter, vil
borgerne arrangere ture for nysgerrige
forbrugere, turister, firmaer,
personaleforeninger, madklubber m.m. ,
hvor deltagerne besøger, ser og hører om
produktionen af de fødevarer, som de
efterfølgende kan sætte tænderne i ved en
middag i Plexus eller købe med hjem.
Derudover skal der arrangeres Food Camp
én/flere gang årligt.

2. Fælles-skaber-kultur: udvider delebils konceptet til at omfatte at dele en Bedstemor, et
barnebarn, en hund og et sommerhus. Ud over at der deles værktøj, barnesenge, maskiner og
redskaber: en "Multi-fælles grejbank". Man er alle sammen fælles om at skabe og understøtte
hinanden lokalt, og Plexus spiller i den sammenhæng en væsentlig rolle i det lokales
sameksistens.
3. Plexus i Verden og Verden i Plexus: Plexus videreudvikler vores positive erfaringer med at
have kunstnere og kreative mennesker på besøg i byen. Det giver nye perspektiver, nysgerrighed
og åbenhed. Vi inviterer kunstnere til at bo privat i en kortere eller længere periode og i bytte får
Idom-Råsted ”et værk” tilbage i form af en koncert, et billede, et foto eller en sang, som skaber en
særegen oplevelse for de som bor her. En oplevelse som sætter sig spor lokalt og internationalt.
Det kan f.eks. være et 2 ugers ophold for en maler, som benytter muligheder for inspiration i
Holstebro kommune, mens man oplever hvordan det er at bo lokalt.

