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Pavillon til papfabrikken og naturparken
En let bygning ved mølledammen i Bruunshåb skal give de mange gæster i området tag over hovedet.
håb Gamle Papfabrik skulle
skaffe et tilsvarende beløb.
»Men det har vist sig umuligt for en erhvervsdrivende
fond at skaffe penge til en bygning fra andre fonde. Derimod
er det lykkedes papfabrikken
at skaffe 900.000 kroner til renovering og vedligeholdelse,«
siger Per Møller Jensen (S), formand for byrådets kultur- og
fritidsudvalg.
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BRUUNSHÅB: En pavillon
mellem Bruunshåb Gamle
Papfabrik og mølledammen
ser langt om længe ud til at blive virkelighed. Løsningen ser
ud til at være en bygning, der
både kan betjene papfabrikkens gæster og de besøgende
i Viborg Naturpark.
Allerede i budgettet for
2009 satte byrådet 2.750.000
kroner af til en sådan bygning. Meningen var, at den erhvervsdrivende fond Bruuns-

Godt tre millioner

Lige uden for de gamle fabriksvinduer skal pavillonen ligge. Arkivfoto: Preben Madsen

Også lys i
Houlkærs juletræ
Fredag eftermiddag blev juletræet i Houlkær også tændt.
Træet står knejsende på pladsen foran Houlkær Bageri, og
ved arrangementet i går var der fællessang og sang af elever
fra Houlkærskolen. Bagefter var der gløgg til de voksne og
saft til børnene samt naturligvis æbleskiver.
Foto: Morten Pedersen
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Du kan se flere billeder på hjemmesiden

Papfabrikkens bestyrelse har
taget konsekvensen. Resultatet er en pavillon til 3,3 millioner kroner. Fratrukket det
gamle beløb fra budgettet
mangler det arbejdende museum således en rund halv
million kroner.

Idéen er, at planerne for Viborg Naturpark er et godt argument, når resten af pengene skal ind. Per Møller Jensen
er overbevist om, at enderne
kommer til at nå sammen.
Fabrikken ønsker først og
fremmest at bruge bygningen til formidling. I årets kolde halvdel er de gamle fabriksbygninger svære og dyre at
varme op, så gæster kan føle
sig tilpasse. Meningen er nu
også, at bygningen skal være
naturparkens besøgscenter.
Sagen går nu sin gang, idet
kultur- og fritidsudvalget har
sendt den videre til økonomiog erhvervsudvalget - med anbefaling.

