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BYFORNYELSESOMRÅDET
Hovedformålene med områdefornyelse i Durup var:

Glyngøre

Durup

Grynderup Sø

» Forskønne og renovere Hovedgaden og byen – herunder:

• Planlægningsmæssigt grundlag for at videreudvikle og forskønne bymidten og resten af Durup
• Strategi for nødlidende erhvervsbygninger og boliger

» Synliggøre og forskønne det blå og det grønne bånd i Durup
– herunder:
• Nyindrette Durup Anlæg
• Frilægge Durup Å
• Forbedre vandkvaliteten i ”Østersøen”

Selde

» Organisering af trafik og parkering – herunder:
• Forbedring af trafik og parkering i Hovedgaden
• Etablering af stinet i og ud af Durup
• Etablering af cykelstier

» Kultur – herunder:

“Børnegården”

Bystedvej 17

Engvej 6
Stationsbygningen

• Istandsættelse og ombygning af Stationsbygningen

Durup Kirke
Durup Kro
Durup Missionshus
Hovedgaden 13
Brugsen
Hove dgaden Det Gamle Mejeri
Møllevej 8
Durup Skole
Hovedgaden 30
Hovedgaden 38 a-c
Torv

Ledvogterhuset
Toustrupvej 3-5

INDSATSOMRÅDER:
PLANGRUNDLAG:

Anlægsgade 7

1. Lokalplan for Hovedgaden – herunder en facadevejledning

Møbelfabrikken
DOCA

Durup Hallen
m. Svømmehal

TRAFIK:
2.
3.
4.
5.

Bedre p-pladsorganisering i Hovedgaden
Forbinde bystier med landstier
Ny belægning i Hovedgaden
Cykelsti på Tønderingvej

REKREATIVE FORHOLD:

Gl. Rådhus

Durup
Anlæg

Skive-Glyngøre
Banen

6. Østersøen – etablering af rodzoneanlæg
7. Frilægning af Durup å udenfor Durup Anlæg
8. Durup Anlæg

AKTIVITETSHUS:

9. Stationsbygningen
10. Udenomsarealerne ved Stationsbygningen
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Idrætsvej 13

“Østersøen”

Kendte funktioner
Nedrevet med støtte fra:
“Indsatspuljen til byfornyelse
og nedrigninger”

Durup Å
“Det blå bånd”

Skive

Roslev

FORORD
I foråret 2008 gav Velfærdsministeriet (nu Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter)
en ramme på 8.43 mio.kr. til områdefornyelse i Durup.
Vilkårene for Ministeriets tilsagn var blandt andet, at Skive Byråd inden den 1.2.2009,
skulle godkende et program for områdefornyelsen. Som et andet vilkår skulle kommunen – ved udarbejdelse af programmet – indgå i et forpligtigende samarbejde
med de parter i Durup, der berøres af beslutningen. Ministeriet godkendte programmet den 25.3.2009.
Durup har ca. 900 indbyggere fordelt på omkring 400 husstande. I byen findes Durup
Skole (0 - 6 klasse), børnehave, ældrecenter, idræts- og svømmehal. Durup har et aktivt erhvervsliv og detailhandel – sidstnævnte med brugs, bager og flere mindre
specialbutikker.
I 1980 kørte det sidste tog gennem Durup, der tidligere var en driftig handels- og
erhvervsby med mange virksomheder inden for træ- og møbelindustrien. Siden
slutningen af 1990’erne er mange af fabrikkerne lukket, og tilbage stod fabriksbygningerne – forladte og faldefærdige. Udviklingen skabte basis for områdefornyelsen
fra 2009 til 2014.
De væsentligste udfordringer i Durup var i 2009:
•
•
•
•
•

Nedrivning af kondemnable boliger og erhvervsbygninger
Forskønnelse af Hovedgaden
Frilægning af Durup Å
Fremtidig anvendelse af Durup Stationsbygning
Fremtidens udfordringer efter områdefornyelsen / Exit-strategi

Alle områdefornyelser er forskellige. Borgerinddragelse er et vilkår for støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter - men samtidig en forudsætning for de gode resultater. Tværfagligt samarbejde i kommunen og en kontant projektledelse og
økonomistyring er en selvfølgelighed. Alt dette er baggrunden for de projekter, der
beskrives i denne publikation.
Forsidefoto: Hovedgaden i Durup
Områdefornyelse i Durup │ April 2015

Hovedgaden 26 /v. Mellemvej og Durup Genbrug
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ØKONOMI
Skive kommune modtog den 25. marts 2009 et tilsagn fra Ministeriet om statsstøtte til at gennemføre områdefornyelse i Durup. Ministeriet gav et tilsagn om støtte
fra staten på 2,81 mio.kr. Støtten fra Ministeriet blev suppleret med et tilskud på 2,81
mio.kr. fra LAG-ordningen. Skive kommune har bidraget med 5,62 mio.kr. De samlede offentlige investeringer har været på 11,24 mio.kr.
Herudover har Durup Sparekasse Fonden bidraget med 9,22 mio.kr.
Områdefornyelsesprojekterne er gennemført i perioden fra ultimo 2009 indtil medio
2015 og de samlede investeringer har været på 20,46 mio.kr.

(mio.kr.)

Budget

Regnskab

Statens andel

2,81

2,81

LAG-andel

2,81

2,81

Kommunens andel

5,62

5,62

Samlet offentlig
finansiering

11,24

11,24

Durup Sparekasse
Fonden

9,22

9,22

20,46

20,46

Samlet
Finansiering af investeringerne
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Durup Å - set fra Hovedgaden mod Anlægsgade

ORGANISERING
Som nævnt i forordet har det været en forudsætning for områdefornyelsen, at programmet blev udarbejdet i et forpligtigende samarbejde med borgerne i Durup.
Den 29.5.2008 mødtes arbejdsgruppen ”Durup og Omegn – Forny Din By” med Teknisk Forvaltning. Til mødet havde gruppen udarbejdet en ”Plus-liste” over alle forretninger, håndværkere, klubber, foreninger og mødesteder samt 24 forslag til
områdefornyelsens indsatsområder. Det blev aftalt, at Teknisk Forvaltning indkaldte
til et borgermøde den 27.8.2008 kl. 19.00 i det nu "gamle" Rådhus, Anlægsgade 34.
Borgermødet tiltrak mere end 110 Durup-borgere. På mødet orienterede Teknisk
Forvaltning blandt andet om Ministeriets tilsagn. Arbejdsgruppen ”Durup og Omegn – Forny Din By” præsenterede gruppens forslag til indsatsområder. På borgermødet blev der nedsat 3 arbejdsgrupper med omkring 30 borgere. De interesserede
borgere blev efter eget valg fordelt i følgende arbejdsgrupper:

Trafik, stier, veje, parkering

INDSATSOMRÅDE

Trafik, stier, veje,
parkering

INDSATSOMRÅDE

INDSATSOMRÅDE

Grønne tiltag,
rekreative formål

Kultur, fritid,
erhverv,
bygningsfornyelse

SEKRETARIAT
sbs rådgivning a/s: Advokat Mogens Dam Lentz
Teknisk Forvaltning: Seniorkonsulent Flemming Schwartz
& arkitekt m.a.a. Jens Eskildsen

Grønne tiltag, rekreative formål
Kultur, fritid, erhverv, bygningsfornyelse
Arbejdsgrupperne og Teknisk Forvaltning udarbejdede et forslag til program på møder den 3.9, 16.9, 2.10 og 21.10.2008. På det afsluttende møde den 5.1.2009 blev det
endelige forslag til program for områdefornyelsen gennemgået og de mere end 16
mio.kr. fordelt på indsatsområderne. Skive Byråd godkendte programmet i januar
2009.
Teknisk Forvaltning har i samarbejde med SBS Rådgivning været sekretariat for programmering, planlægning og gennemførelse af områdefornyelsen. Sekretariatet
indgik desuden i en styregruppe, hvor formanden og næstformanden for Skive byråds Teknik- og Miljøudvalget deltog. I perioden for gennemførelse af områdefornyelse var det kommunalvalg. Derfor skete der en ændring af styregruppen ved
årsskiftet 2013-2014.

Områdefornyelse i Durup │ April 2015

STYREGRUPPE
Formand og næstformand i Skive Byråds Teknik- og Miljøudvalg
& Sekretariatet
Styregruppen 2007-2013:
Anders Bøge, formand for Skive byråds Teknik- og Miljøudvalg
Jens Peder Hedevang, næstformand for Skive byråds Teknik- og Miljøudvalg
Mogens Dam Lentz, SBS Rådgivning (sekretariat)
Flemming Schwartz, Teknisk Forvaltning (sekretariat)
Jens Eskildsen (sekretariat)
Styregruppen 2013-2014:
Jens Peder Hedevang, formand for Skive byråds Teknik- og Miljøudvalg
Bente Østergaard, næstformand for Skive byråds Teknik- og Miljøudvalg
Mogens Dam Lentz, SBS Rådgivning (sekretariat)
Flemming Schwartz, Teknisk Forvaltning (sekretariat)
Jens Eskildsen (sekretariat)
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EXIT-STRATEGI
Durup var tidligere en driftig handels- og erhvervsby med mange virksomheder inden for træ- og møbelindustrien. Siden 1990'erne er mange af fabrikkerne lukket,
og tilbage stod bygningerne – forladte og faldefærdige. En væsentlig del af områdefornyelsen er medfinansieret af Durup Sparekasse Fonden – der i et aktivt samarbejde med Skive Kommune har opkøbt og nedrevet kondemnable fabriksbygninger og
med hjælp fra ”Nedrivningspuljen” også en række boliger. Befolkningstallet i Durup
er svagt faldende. Og hvad sker der i Durup når områdefornyelsen afsluttes?
Arbejdsgruppen "Durup og Omegn – Forny Din By" og Teknisk Forvaltning inviterede derfor 35 Durup-borgere på en inspirationstur lørdag den 31.8.2013 til Torup
"Bogby" og Dyssekilde Økosamfund ved Hundested. Turens overordnede formål var:
”At tilvejebringe en såkaldt exit-strategi for Durup – når den igangværende områdefornyelse afsluttes i 2015” og blive inspireret af initiativerne i Torup Bogby og Dyssekilde Økosamfund.

Hallen, Svømmehallen, Skolen, Børnehaven, SFO, Dagplejen m.fl. om i fællesskab at
blive den by børnefamilierne vil flytte til, samt at skabe aktiviteter.
”Vækst i Durup” understøttes af en gruppe, der arbejder mod at skabe flere arbejdspladser og større omsætning i Durup-egnens erhvervsliv. Alle og mange flere initiativer udspringer af initiativer fra foreningen ”Durup og Omegn – Forny Din By”
Som nævnt i forordet havde Durup fremadrettet nogle væsentlige udfordringer.
Købmanden i Hovedgaden lukkede butikken den 9.6.2014 og andre butikker og
virksomheder kan følge efter! Det kan også gå den anden vej. Bodilsen Totalbyg A/S
har købt det gamle rådhus ved Anlægsgade og indrettet en del af bygningen til kontor for firmaets medarbejdere. Resten af bygningen skal lejes ud til iværksættere.
Dette er et godt eksempel, der kan medvirke til at vende udviklingen i Durup.

En aktiv forening inviterer selvfølgelig alle borgere til at medvirke til et succesfuldt
resultat! Den 2. oktober 2013 deltog mere end 125 Durup-borgere i et møde i Durup
Hallen. Her gav 90 borgere tilsagn om, at medvirke i følgende arbejdsgrupper, der
skal sikre og fastholde Durup-egnens fremtidige udvikling:
•
•
•
•
•
•

Det grønne hold
Gadeambassadører
Fælleskab og sammenhold
Kunst og kultur
Vækst i Durup
Samarbejde mellem byens foreninger og institutioner

INSPIRAT

IONSTU

R
NDET
LØRDAG D
EN 31. AUG DYSSEKILDE
UST 2013
TIL TORU
P BOGBY
OG ØKOSAM
FU

Resultaterne af arbejdsgruppernes indsats er allerede synlige:
• ”Det grønne hold ” rengør byinventaret og servicerer godsvognen ved Stationen.
• ”Gadeambassadørerne” deler informationsmaterialer ud på deres respektive veje
og byder tilflyttere velkommen.
• Et ”skubbehold” kører jævnlige ture med byens ældre og gangbesværede.
Der arbejdes mod, at Durup bliver ”Børnenes by” - i form af frirum og opstilling af
aktivitetsredskaber spredt i byen. Der er indledt et samarbejde med foreningerne,

Durup

Torup

Økosamfundet
Dyssekilde

Torup Bogby - 31. august 2013
OMRÅDEFO

RNYELSE
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AFSMITTENDE VIRKNINGER
Et nøgleord i den helhedsorienterede byfornyelse er borgerinddragelse. Det er en
vigtig forudsætning for tildeling af støtte, at områdets borgere inddrages i såvel udpegning af indsatsområder som udarbejdelse af det konkrete program for fornyelsen. Engagerede og involverede borgere er en forudsætning for bredere forankring
af en fornyelse som netop sigter bredt.
Et andet nøgleord i den helhedsorienterede byfornyelse er afsmittende effekt. Erfaringer fra mange områdefornyelsesprojekter viser: Når kommunen forbedrer de
offentlige rum, byens gader og pladser, har det en afsmittende effekt på byens liv,
private husejere og investorer. Det er derfor helt afgørende, at midlerne og hele processen virker som en katalysator for bredere investeringer i byområderne. Den afsmittende effekt er både et spørgsmål om at vælge projekter, som kan inspirere og
tilskynde til en bredere fornyelse, og om at indgå partnerskaber med aktører, der
kan bære udviklingen videre efter støttens ophør.
Durup Sparekasse Fonden har netop været den ”aktør”, der har løftet områdefornyelsen op i helt andre højder end i sammenlignelige byer. Da Durup Sparekasse
blev solgt i 2006, førte man egenkapitalen over i to fonde. En almennyttig og en erhvervsdrivende fond med tilsammen 52 mio.kr. Durup og Omegn - Forny Din By
Aps blev stiftet i 2008 i samarbejde med Durup Borger og Erhvervsforening med det
formål, at operationalisere den erhvervsdrivende fond og derved give mulighed for
at købe ejendomme. En arbejdsgruppe "Durup og Omegn - Forny Din By" understøtter initiativerne i de to selskaber. Fonden har støttet Områdefornyelsen i Durup
med 5,6 mio.kr. samt 3,62 mio.kr. til:

» Ejendommene Toustrupvej 3 og 5 blev købt på tvangsauktion. Bygningerne på nr.
5 blev nedrevet og jordloddet delt mellem nr. 3 og nr. 7. Investering i alt 0.44 mio.kr.

» Den tidligere og da faldefærdige møbelfabrik DOCA ved Anlægsgade blev købt
og nedrevet. Grunden er nu overtaget af Skive Kommune og har givet plads til
udvidelse af Durup Anlæg. Investering i alt 1.35 mio.kr.

» Det gamle Mejeri ved Hovedgaden blev købt og nedrevet. Grunden er overtaget

1. etape Durup Å - indvielse 19. juni 2012

» Idrætsvej 13, naboejendom til Durup-Hallen blev købt og nedrevet. På grunden
er anlagt et nyt indgangsparti til hallerne. Investering i alt 0.1 mio.kr.

» Missionshuset, Hovedgaden 43. Fonden har bidraget økonomisk til renovering af
byens missionshus. Investering i alt 0.17 mio.kr.

» Anlægning af P-pladser ved Mellemvej og Durup Hallen. Investering i alt 0.36 mio.
kr.

af Skive Kommune og på grunden, er der etableret multibane og legeplads. Investering i alt 1.2 mio.kr.

Områdefornyelse i Durup │ April 2015
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AFSMITTENDE VIRKNINGER
SKIVE BYFOND:
Formålet med Skive Byfond er at virke for bevarelse af arkitektonisk og kulturhistoriske huse og miljøer i Skive Kommune. Hertil ydes der rente- og afdragsfrie lån, der
forfalder ved ejerskifte. Der gives som udgangspunkt kun lån til udvendige arbejder,
der medvirker til at forøge den kulturhistoriske værdi af vore byer og samfund. Fonden kan i særlige tilfælde afholde udgifter til rådgivere. Det kaldes arkitektbistand.
I Durup har Skive Byfond givet lån til 2 ejendomme og arkitektbistand til en 3. ejendom – på tilsammen 0.32 mio.kr.:

ANDRE EKSEMPLER PÅ AFSMITTENDE VIRKNINGER:
Af andre eksempler på afsmittende virkning, som har medført offentlighed og positiv omtale af Durup er:

» Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udgav i 2011 publikationen ”Genan-

vendelse af tomme grunde efter nedrivningspuljen. Områdefornyelsen i Durup
omtales som et af tre eksempler på genanvendelse af de tomme grunde efter
nedrivning. Anlægsgade 7 er omtalt under overskriften ” Tilbage til naturen, Skive
Kommune - Durup”

» Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter besøgte den 21.1.2013 Durup – i forbin-

• ”Ledvogterhuset”, Bystedvej 1
• ”Missionshuset”, Hovedgaden 43
• ”Flodgårds ejendom”, Hovedgaden 30

delse med en rundvisning i Skive Kommune. I Durup blev ministeren præsenteret
for resultatet af 1. etape af frilægning af Durup Å, der blev indviet den 22.10.2013

FØR OMBYGNING

» Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter inviterede 150 personer, der arbejder

med / har interesser i områdefornyelse til en konference i Bording den 26.8.2014.
Konferencens tema var: ”Stationsbyer i forandring”, hvor områdefornyelsen i Durup var en af de 4 cases. Formanden for arbejdsgruppen ”Durup og Omegn –
Forny Din By” og projektlederen fra Teknisk Forvaltning havde tre indlæg på
konferencen.

» Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udgav i april 2015 et inspirationskatalog

EFTER OMBYGNING

”Ny anvendelse af tomme grunde” i sammenhæng med den særlige indsatspulje
til byfornyelse. Områdefornyelsen i Durup omtales som et af 13 gode eksempler
på genanvendelse af de tomme grunde efter nedrivning af bygningerne – under overskriften ”Grøn forbindelse ved åen i Durup”. I kataloget omtales projekterne og processen - langs den 500 meter nu frilagte å - for gennemførelsen af
projektet.

» Talrige artikler i Skive Folkeblad om områdefornyelsens delprojekter - herunder
indvielserne af Durup Å.

BYSTEDVEJ 1

Opført: 1900 - Ombygget: 2012
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INDSATSOMRÅDE: PLANGRUNDLAG
Efter ønske fra arbejdsgruppen ”Durup og Omegn – Forny Din By” udarbejdede Teknisk Forvaltning i 2010 "Lokalplan nr. 228 for Hovedgaden i Durup" - som det første
synlige resultat af områdefornyelsen. Det fremgår af programmet for områdefornyelsen: ”Bygningerne langs Hovedgaden fremtræder slidte og mange af facaderne
er ombygget eller renoveret med forkerte materialer, vinduer, døre, detaljer, farver,
skiltning m.m. Bebyggelsen er placeret med facaderne mod vejen, hvilket giver en
tæt og intim landsbygade med et defineret gaderum og pænt vejforløb.

Den generelle udvikling i Durup og andre tilsvarende stationsbyer viser, at boligerne
langs "hovedgaderne" er miljøudsatte. I sammenhæng med en trafikplan eller lignende er det på sigt relevant at vurdere, hvordan det er muligt at forbedre forholdene for beboerne langs Hovedgaden i Durup.

Lokalplan nr. 228 har derfor blandt andet til formål: At fastholde og forstærke gadens arkitektoniske kvaliteter og struktur med tæt bebyggelse langs Hovedgaden.
At vedligeholdelse og ombygninger sker i overensstemmelse med de lokale byggetraditioner og angivne retningslinjer for nybyggeri. Desuden fastlægger lokalplanen
facade- og skiltebestemmelser. Udgangspunktet er, at husene langs Hovedgaden er
bevaringsværdige – fordi de indgår i et sammenhængende gadeforløb.

Lokalplan nr. 228
Hovedgaden i Durup

Teknisk Forvaltning maj 2010

Hovedgaden i Durup - 1935
Områdefornyelse i Durup │ April 2015

Hovedgaden i Durup - 2014
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INDSATSOMRÅDE : TRAFIK, STIER, VEJE OG PARKERING
Indsatsområdet Trafik omfatter 4 delprojekter: Bedre p-pladsorganisering i Hovedgaden, ny belægning på Hovedgaden, cykelsti på Tønderingvej og stiforbindelser ud
af Durup.
Durup Sparekasse Fonden købte i 2009 ejendommen på Hovedgaden 13. Bygningerne blev nedrevet og grunden overdraget til Skive Kommune. Som led i områdefornyelsen er der anlagt en parkeringsplads på ejendommen, der er naboejendom
til den nu lukkede købmandsforretning. Hullet i gadelinje ved parkeringspladsen er
”lukket” med opstammede træer.

Hovedgaden 13 - ny offentlig parkeringsplads

Fornyelse af Hovedgaden består af 3 delprojekter: Torvet, arealet ud for Mellemvej
og krydset ved Hovedgaden / Idrætsvej. De overordnede mål med projekterne var
dels, at der etableres foranstaltninger, der reducerer hastigheden gennem Hovedgaden og dels at forskønne Hovedgaden. Torvet er omlagt så pladsen nu fremstår som
et indbydende byrum med omgivende røde belægninger. 8 markante træer danner
rum i den centrale del af pladsen, der er belagt med slotsgrus. Kørebanerne omkring
Torvet er belagt med rød asfalt. Ved Hovedgaden 13-19 er gaden udformet med hævet kørebaneareal, der er belagt med rød asfalt. De 2 meter lange ramper skal dæmpe hastigheden på den gennemkørende trafik. Vejarealet ved kirken og skolen er
anlagt med tilsvarende belægninger, som de to nævnte delstrækninger.
Linjeføringen på kommunevejen mellem Durup og Roslev blev ændret i 2010. Samtidig blev der som led i områdefornyelsen anlagt nye cykelstier indenfor bygrænsen.
Dette skal ses i sammenhæng med, at en cykelsti fra Durup til Tøndering i lang tid
var et ønske fra borgerne. Stiforbindelser fra Durup til landområderne – se indsatsområdet om rekreative formål.
Som de sidste projekter i områdefornyelsen blev halvdelen af parkeringspladsen
ved Mellemvej omlagt til et grønt område i foråret 2015. Desuden blev trafiksikkerheden ved forpladsen og parkeringspladsen ved Durup Idræts- og Svømmehal
forbedret. Ud for hallens adgangsområde er der anlagt en pladsdannelse med flisebelægning der signalerer, at her færdes både gående, cyklende og kørende trafik.

Torvet i Durup - set mod Hovedgaden
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INDSATSOMRÅDE: REKREATIVE FORHOLD
Indsatsområdet Rekreative forhold omfatter 3 delprojekter: Durup Anlæg, rodzoneanlæg ved Østersøen og frilægning af Durup Å.
Til regnvandsbassinet i Durup Anlæg ledes der dels overfladevand fra de befæstede arealer i dele af Durup og dels drænvand fra et ca. 100 HA. stort opland mellem
Durup og Tøndering. I forbindelse med områdefornyelsen er der anlagt et rodzoneanlæg ved Østersøen med henblik på at forskønne byen og samtidig forbedre de rekreative muligheder.
Durup Anlæg var tidligere gemt bag den tidligere møbelvirksomhed DOCA ved Anlægsgade. Bygningerne er nu fjernet og anlægget er udvidet med virksomhedens
areal. Samtidig er forløbet af Durup Å gennem anlægget ændret, så åen slynger sig
gennem den nye del. Afløbet fra regnvandsbassinet til Durup Å, har samtidig fået en
ny udformning. Nye broer, træer og beplantninger medvirker samtidig til at gøre det
flotte og funktionelle anlæg endnu mere attraktivt for Durup-borgerne.

Durup Anlæg - 2014
Områdefornyelse i Durup │ April 2015

Durup Anlæg - regnvandsbassin ved Gl. Rådhus
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”Det Blå Bånd”
Områdefornyelse i Durup │ April 2015
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INDSATSOMRÅDE: REKREATIVE FORHOLD
Den grønne forbindelse langs Durup Å er blandt andet sikret ved, at Durup Sparekasse Fonden købte ejendommene Anlægsgade 7 og Engvej 6. Det gav mulighed
for at åbne åen og skabe en rekreativ grøn forbindelse gennem den centrale del af
byen. Med midlerne fra "Den særlige indsatspulje til byfornyelse og nedrivninger"
blev bygningerne nedrevet. Grundene blev herefter videregivet til Skive Kommune.
Områdefornyelsen og planerne for den fritlagte å er udviklet i tæt samarbejde med
lokale arbejdsgrupper og arbejdsgruppen "Durup og Omegn – Forny Din By". Der er
indgået aftaler med de grundejere, som ejer grundene på en strækning af 500 meter
langs Durup Å. Aftalerne er sikret i deklarationer, der er tinglyst på ejendommene.
Hovedparten af strækningen er således fortsat privatejede grunde, hvor ejerne har
accepteret offentlig færdsel på stien.
Durup Å ligger nu som et forskønnet grønt bånd gennem byen med nye slyngninger, stipassager og opholdsarealer. Der hvor de to bygninger lå, er der skabt et åbent
grønt areal, så åen og passagen er synlig fra hver sin ende. For at skabe en sammenhængende identitet på strækningen, er broer og brodæk udført med ensartede konstruktioner og materialer. Desuden er der mod de tilstødende ejendomme opsat
“Durup-plankeværk” med ensartet udtryk, og i varierende højder.
Projektet er et eksempel på, at nedrivning kan spille en vigtig rolle for et projekt
med stor bymæssig effekt i hjertet af Durup. Der er tale om et ambitiøst projekt, der
involverer de mange grundejere med forskellige interesser. Tilgængeligheden til det
omgivende åbne land er forbedret og byen har fået nye natur- og fritidskvaliteter,
som har forøget byens attraktivitet som bosætningsby.
Som led i at forbinde stierne i Durup by med landstierne, er der anlagt en grussti i
den sydøstlige del af Durup langs Vestergårdsvej via "Østersøen" til Østervang.

Durup Å - skitse 2011 fra SBS Rådgivning
Områdefornyelse i Durup │ April 2015
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INDSATSOMRÅDE: REKREATIVE FORHOLD
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FØR: Durup Å, 1. etape - Hovedgaden 30

FØR: Durup Å, 2. etape - Hovedgaden 21

EFTER: Durup Å, 1. etape - Hovedgaden 30

EFTER: Durup Å, 2. etape - Hovedgaden 21

INDSATSOMRÅDE: AKTIVITETSHUS
Jernbanen mellem Skive og Glyngøre blev indviet den 14. maj 1884. Det sidste
tog mellem Skive og Glyngøre kørte i 1979. I 1985-87 blev sporet erstattet af den
nuværende regionale sti. Tilbage stod stationsbygningen, der blev overtaget af
kommunen. Stationsbygningen blev ombygget i 2014 og fungerer nu som et ”multianvendeligt foreningshus” for foreninger i Durup.
Bygningens historie strækker sig tilbage til 1896. Stationsbygningen var da den nyeste stationsbygning på jernbanestrækningen. Forklaringen findes i Skive Avis den
11. november 1895 - som skrev:
”Stationsbygningen i Durup er fuldstændigt nedbrændt, medens det lykkedes at redde
Varebygningen og et Vadskehus. Ilden opkom på loftet, hvor et par børn på 5 og 7 aar legede, og ilden antages at være opkommen ved Leg med tændstikker.”

Durup Station - efter ombygning 2014
Områdefornyelse i Durup │ April 2015

Stationsbygningen blev i 1954 udvidet med den lave og nordlige tilbygning.
Renovering af Stationsbygningen er resultatet af et inspirerende og udfordrende
samarbejde mellem Durup Sparekasse Fonden, arbejdsgruppen "Durup og Omegn
– Forny Din By" og Foreningerne i Stationsbygningen. Skive Byråd støtter fra 2015
driften af ”Durup Station” med 30.000 kr. årligt. Foreningerne skal selv finde resten af
driftsmidlerne.
I områdefornyelsen var der afsat midler til udenomsarealerne ved Stationsbygningen. Efter ønske fra ”Foreningerne” blev der købt en godsvogn, som i julen 2014 blev
placeret på et 14 meter langt skinnelegeme. Vognen, der er fra 1961, er indrettet til
lagerplads som supplement til stationens begrænsede plads. Samtidig er godsvognen et ”brand / reklamesøjle” for den nu ombyggede Durup Station.

Durup Station 2015 - lukket standard godsvogn
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