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Lokalplanprocessen sættes nu igang
Kære Hjertebo venner!
Hermed fremsendes et nyhedsbrev med en kort orientering om
den seneste udvikling i Hjerteboprojektet.

Møde med arkitekten
Torsdag 5. februar mødtes vi med arkitekt Brian Mortensen og
gennemgik forslag til plangrundlag for lokalplanprocessen.
Brian Mortensen, som har eget arkitektfirma (www.arkmortensen.dk), har været arkitekt under opførelsen af det nye
Østbækhjem i Ølgod, som blev omtalt i Nyhedsbrevet kort før
jul.
I plangrundlaget placeres Hjertebo-bygningen som illustreret
på tegningen nedenfor med facaden vendt mod syd i retning af
Hvamvej. Af tegningen fremgår, at der planlægges anlagt en
indkørsel fra Hvamvej til Hjertebo. Langs med indkørslen vil
der være parkeringsplads og beplantning med lave allétræer
eller lignende. Grundplanen for bygningen er identisk med
Østbækhjemmet, og i højre side af plantegningen er placeret et
foto af facaden på Østbækhjemmet. På tegningen og det viste
foto er den samme ”placering” illustreret med endepunkterne
på den blå streg.
Hovedbygningen er i ét plan og er på i alt 960 m2, og er
indrettet med 12 boliger i alt fordelt med 6 boliger i hver af de
to sidefløje og i midten er der indrettet fællesarealer med
køkken, opholdsrum mv. Øst for hovedbygningen er placeret
et udhus/carport som er på ca. 120 m2. Det samlede arel øst
for skolen, og som tilhører Viborg Kommune er på 1,4 ha dvs.
14.000 m2. Grundarealet for hele bebyggelsen som fremgår af

plantegningen omfatter i alt 6150 m2. Det er vores hensigt, at
hele arealet på de 1,4 ha skal være omfattet af lokalplanen med
henblik på køb af det samlede areal. Det betyder, at hvis det på
sigt bliver aktuel med muligheder for udvidelse, så vil dette
være muligt. Efter indlevering af plangrundlag forventes
lokalplanprocessen at vare ca. 8 måneder, inden der foreligger
en vedtaget lokalplan for arealet.

Handicappede har også værdi
Hvordan er det at få et handicappet barn? Hvordan skal vi
forholde os til fosterdiagnostik? Disse og lignende spørgsmål
er i fokus på et møde i Hvam kulturhus fredag den 20.
marts kl. 19.30, hvor ægteparret Ole og Jette Techow kommer
og fortæller os om deres erfaringer og indsigt i disse emner.
Jette og Ole Techow kender disse problem-stillinger på
tætteste hold. De er forældre til en handicappet datter. Og Ole
Techow, der har en baggrund som gymnasielærer, har gennem
mange år fulgt udviklingen indenfor de nye bioteknologier,
som bl.a. kan bruges til fosterdiagnostik. Arrangementet
gennemføres i et samarbejde mellem menighedsrådet og
bestyrelsen. Ole har et særligt forhold til Hvam, idet hans mor
er fra Hvam. Han har mange gode minder og oplevelser fra
sommerferieophold hos sine bedsteforældre i Hvam.
Derfor denne invitation til jer: Kom og vær med til en
spændende aften fredag den 20. Marts kl. 19.30 i kulturhuset i
Hvam.
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