Afrapportering for Byfora arbejdet i 2018 til
Erhvervs- og vækstudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune
1. Navn på udviklingsråd
Tarm Lokalråd
2. Status på arbejdet
Vi arbejder med: Se https://tarmlokalråd.dk/ (Udviklingsplan)
Tarm lokalråd bestyrer Byfora midlerne, og tildelinger besluttes på lokalrådsmøderne.
I lokalrådsmøderne deltager for-kvinder og mænd fra byens foreninger, samt
virksomhedsledere, eller i begge tilfælde substitutter.
Økonomi ved årets begyndelse, kr. 200.000,2 projekter har opnået støtte:
Skater- og aktivitetspark på ”Posthusgrunden” i Tarm.
Kort beskrivelse af projektets ide og formål:
Projektet skal ses som et forskønnelsesprojekt i et område præget af forfald, så det bliver
et attraktivt og indbydende område for vores by, samt bliver et centralt aktivitetsbaseret
samlingssted for børn og unge. Der er tale om støtte til skitseforslag til opførelse af
500m2 støbt beton skateranlæg på en 1100 m2 grund. Banen skal være centrum for
andre aktiviteter, som fx street basket, parkourbane, klatrestativ samt rekreativt
område/samlingssted mm. mellem Tvillingetagene og stationen i byens centrum ved
begyndelsen til Den Grønne Kile mod Skjern Enge. Dertil skal banen ses som et
supplement til den indendørs skaterpark i Skjern, således at der er samlingssteder for de
unge hele året rundt.
Projektets økonomi, herunder eventuel medfinansiering:
Der søges her midler til visionsmateriale; diagrammer, skitseforslag, projektbeskrivelser
mm. på 62.500.00. Se bilag fra Glifberg+Lykke. Hele projektet er estimeret til at koste
3.250.000. Heraf 2.000.000 til skateranlægget. RKSK har solgt grunden til TUF for 1 kr.
under forudsætning af, at den anvendes til ovennævnte projekt. Grundens værdi er
estimeret til 300.000 + nedrivning af posthuset 375.000=675.000. Der er søgt midlet hos
Nordeafonden, og der vil blive søgt hos Mærsk Møller- og Underværkerfondene når
visionsmaterialet er udarbejdet.
Stationen
Furniture Station arbejdsgruppen ønsker at udskifte Stationens gamle ødelagte
indgangspartier, så
bygningen kan tage sig bedre ud udefra. Stationsfrivillige og Hold Grøn har allerede lagt
mange
timers arbejde i og omkring station og pakhus i forbindelse med Halloween eventet og
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udskiftningen af de to indgangspartier vil være med til at understrege stedets transformation.
3. Økonomi
Hvad er der brugt penge til – beløb og projektnavn

Posthusgrunden kr. 75.000,Stationen kr. 38.000,-

4. Kommende planer
Hvad har udviklingsrådet i støbeskeen (hvis der er noget at berette om her).
Se Udviklingsplanen på hjemmesiden

5. Andre kommentarer
Ingen

Dato:18.12.2018
Udarbejdet af: Gunnar Thorup
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