
Kære Hjertebo venner!  
Hermed fremsender vi seneste nyt fra bestyrelsen for Hjertebo.  
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Lokalplanforslag er udarbejdet - offentlig høring og borgermøde 1. juli 
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Teknisk forvaltning i Viborg Kommune har i løbet af foråret 
udarbejdet et forslag til lokalplan for området, hvor vi planlæg-
ger at etablere Hjertebo. Planforslaget er et 31 siders dokument, 
som udførligt beskriver området omkring grunden ved Hvam 
Skole og dets fremtidige anvendelse til bofællesskab for voksne 

handicappede.  

På møde i Teknisk Udvalg 5.maj blev det besluttet at indstille 
til byrådet, at planen godkendes med henblik på offentlig hø-
ring i 8 uger. Det forventes, at byrådet vil efterkomme indstil-

lingen fra Teknisk Udvalg.  

 
Ikke krav om miljøvurdering 

Af indstillingsnotatet fremgår, at man efter gennemført miljø-
screening vurderer, at planforslaget ikke er omfattet af krav om 
en såkaldt miljøvurdering. En miljøvurdering er en omfattende 
proces, og der spares derfor tid, inden lokalplanen kan endeligt 

vedtages i byrådet.  

  
Borgermøde 1. juli kl. 19.00 - venner af hjertebo er velkom-

ne 

Kommunen afholder borgermøde om lokalplanforslaget den 1. 
juli kl. 19.00, hvor alle interesserede er velkomne. Interessere-
de blandt Hjertebos venner er også velkomne til borgermødet. 
Vi ved i skrivende stund ikke, om borgermødet afholdes på 
Hvam Skole eller i kulturhuset i Hvam. Det informerer vi om, 

inden så længe.  

Såvel beslutningsnotat som planforslag er tilgængelige på Vi-
borg Kommunes hjemmeside. Interesserede kan få planforslag 
og beslutningsnotat tilsendt ved henvendelse til Anders Jensen. 
Eller man kan svare på mailen fra Poul Erik Jensen, som har 

fremsendt Nyhedsbrevet, og bede om at få tilsendt materialet.  

Det er endnu usikkert, hvornår lokalplanen kan vedtages ende-
ligt. Dog har vi et håb om, at det vil kunne ske i byrådet 22. 

september 2010. 

 

Afregning for solgte lodsedler 

De af jer, som har taget imod opfordringen om at tage del i lodseddelsalget, og 

som endnu ikke har indbetalt beløbet fra salg af lodsedler, skal vi bede om, at I 

indbetaler beløbet for de solgte lodsedler på konto 5970 1070936  
  
I feltet “Oplysninger til beløbsmodtager” skal I skrive: “Lodseddel” efterfulgt af 

jeres navn.  Så ved vores kasserer, at der er tale om penge fra lodseddelsalget, 

samt hvem der har indsat beløbet på kontoen.  

 
 

STOR TAK til alle jer, som har taget del i lodseddelsalget!  


