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Er avisen udeblevet?
Telefon: 70 11 70 66. Eller brug selvbetjeningen på folkebladetlemvig.kundeunivers.dk

Jesper Fruergaard: Allerede
da vi offentliggjorde datoen
for afsløringen af vinderprojektet og festen var der 25,
der på facebook gav udtryk
for, at de ville deltage, selv
om billetsalget først begynder om 10 dage. Arkivfoto.

Det er nogle
spændende
projekter, men af
konkurrencetekniske
hensyn kan jeg ikke
sige så meget mere
om projekterne.

»

JESPER FRUERGAARD,
initiativgruppen.

Vandværket på opløbstrækning
Om lidt mere end en måned bliver vinder af Thyborøn-projekt fejret med en fest
BYGGERI
Af Jesper Lundsgaard
jelu@bergske.dk

THYBORØN: Stregerne til et kommende vandkulturhus ved Thyborøn Fritidscenter er ved at være tegnet.
I hvert tilfælde har dommerkomiteen kigget de fire projekter igennem, der er kommet ind i konkurrencen om, hvordan et vandkulturhus,
Vandværket, i byen kan se ud.

»Det er nogle spændende projekter, men af konkurrencetekniske
hensyn kan jeg ikke sige så meget
mere om projekterne. Blandt andet
fordi de er i EU-udbud,« siger formanden for dommerkomiteen, Jesper
Vinther Fruergaard om projekterne.
Det er fire teams, der er gået sammen om at udarbejde deres bud
på et kommende vandkulturhus i
Thyborøn. Det er totalrådgiverne
Kjær&Richter, Friis & Moltke A/S,
Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S
samt Årstiderne Arkitekter A/S, der

er med i opløbet.
Lige nu er rådgivere i gang med at
regne på de fire projekter for at se, om
de kan holde sig inden for den budgetramme, der er lagt for projektet.
Deres arbejde skal være færdig inden
for den næste måned, hvor projektet
bliver offentliggjort.
Dommerkomiteen består af ud
over formanden Jesper Vinther Fruergaard af Chris Olesen og Henning
Christensen fra Thyborøn, formanden for Lemvig Kommunes familieog kulturudvalg, Henrik Thygesen

samt kommunens arkitekt Dorthe
Gad.
Desuden er Anja Hassel Oliver
Vanges fra Lokale- og Anlægsfonden
med som henholdsvis arkitekt og
udviklingskonsulent sammen med
fagdommerne Pia Wiberg og Carsten
Holgaard, der begge er arkitekter.
Vinderprojektet bliver afsløret
ved en fest i Thyborøn Fritidscenter
19. juni. Det bliver den anden fest for
Vandværket på tre måneder. Men
Jesper Vinther Fruergaard er ikke
bange for, at festmarkedet for pro-

jektet er mættet.
»Allerede da vi offentliggjorde datoen for afsløringen af vinderprojektet og festen var der 25, der på facebook gav udtryk for, at de ville deltage, selv om billetsalget først begynder om 10 dage. Desuden er det en
anden type fest end Klassefesten i
marts Denne gang er det mere med
spisning, og jeg ved også godt, at der
ugen før har været Haze Over Haarum. Men vi har ikke selv bestemt
datoen for afsløringen,« siger Jesper
Vinther Fruergaard.

Protest mod fjernelsen
af den lægebemandede
akutbil i Lemvig sendes nu
til regionen. Arkivfoto.

Trygheden forsvinder fra
Lemvig-området
295 har skrevet under på høringssvar fra facebook-gruppe.
POLITIK
Af Jesper Lundsgaard
jelu@bergske.dk

LEMVIG: Det er et klart brud
på aftalen med den tidligere
regering.
Så kontant lyder indledningen på det høringssvar, som
Rico Abildtrup Ruby har lavet
på vegne af facebook-gruppen »Udkantsdanmark Vest-

jylland«.
295 har skrevet under på
høringssvaret, som er blevet
sendt til Region Midtjylland i
dag fredag, som er sidste frist
for at indgive høringssvarene.
»Der bliver 10 minutters
længere kørsel for en akutlægebil, der skal køre fra det foreslåede i Struer til eksempelvis Thyborøn. Derved vil der
være en klart større risiko for
tragisk udfald af for eksempel

hjertestop eller alvorlig tilskadekomst,« skriver Rico Abildtrup Ruby blandt andet i høringssvaret.
Han peger på, at borgerne
accepterede løsningen med
blandt andet en akutlægebil
for at bevare trygheden i området, da supersygehuset blev
placeret i Gødstrup ved Herning.
»«Nu fjernes den sidste
tryghed for os borgere, og vi

står fuldstændigt uden daglig
hurtig sikkerhed i form af en
lægebemandet akutlægebil,«
skriver Rico Abildtrup Ruby i
høringssvaret.
»Vi kan frygte, at flere og

flere borgere vælger at fraflytte denne dejlige kommune på grund af dette. Dermed
forsvinder mulig arbejdskraft
til de i forvejen hårdt pressede
erhverv i kommunen og her-

med mulig udflytning af erhverv og arbejdspladser til
andre kommuner. Det vil igen
give en negativ påvirkning af
befolkningstallet i hele Nordvestjylland,« står der blandt
andet i høringssvaret.
Gruppen har også indgivet
et høringssvar, der protesterer
mod flytningen af neurorehabiliteringsafdelingen fra sygehuset i Lemvig til Hammel.

