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Skjern/Tarm
Kommunen bakker op
om Aarhus som kulturby

Heste skal holde ridesstier ved Skjern Å

RINGKØBING: Da Ringkøbing-Skjern Kommune gik
ind i samarbejdet om at få
gjort Aarhus og den midtjyske region til kulturby i
2017, var det med lovning
på, at det beløb, kommunen
kom med, ville komme tilbage igen i form af aktiviteter til lokalområdet. Nu har
det imidlertid vist sig, at regeringen giver omkring 25
procent mindre i støtte end
forventet, og det betyder, at
kulturbyen mangler penge.
Ønsket var 200 millioner
kroner. Tilbuddet lyder nu
på 145 millioner kroner
Men det får ikke formanden for kultur- og fritidsudvalget, Kristian Ahle (V) til
at ryste i bukserne.

Vedligehold. Naturstyrelsen er i færd
med at omlægge stisystemerne ved
Skjern Å, som led i besparelser.

»Det får ikke umiddelbart
nogen betydning for den
million kroner, RingkøbingSkjern Kommune bidrager
med. Vi har stadig en forventning om, at vi får projekter lokalt, som svarer til
de midler, vi giver. Hvis forudsætningerne ændrer sig,
så forventer jeg at vi få en
tilbagemelding,« siger han.
Pengene til kulturbyen er
en del af den kommende finansliv, og SFs finansordfører Jonas Dahl har allerede
sagt, at han vil kæmpe for
at få flere penge til Aarhus
2017, når forhandlingerne
går i gang efter sommerferien.
tikr

Af Mette Hagedorn
meha@berlingskemedia.dk

SKJERN: Dagbladet er blevet kontaktet af borgere, der
benytter gang- og ridestierne
omkring Skjern Å. De har un-

dret sig over, hvorfor stierne
ikke slået. Der er græs til op
over knæene flere steder, men
ifølge skovfoged ved Naturstyrelsen Søren Jessen er der flere grunde:
»Vi er i gang med en stør-

re omlægning af vores publikumfaciliteter ved Skjern Å,
og det fik os til at se på, hvordan stierne bliver brugt, og
hvordan vi kan gøre vedligeholde mere effektivt,« fortæller Søren Jessen.
Naturstyrelsen vil derfor
ikke længere slå græsset på
de i alt 20 kilometer ridesti,
der strækker sig på både vest
og østsiden af Skjern ved åen.
Det skal hestene selv tram-

pe ned.
»Heste har ikke noget problem med at gå i knæhøjt
græs, og vi vurderer at stierne ikke bliver hyppigt brugt,
så det er et oplagt sted at spare. Vi har haft mange faciliteter omkring åen, som vi skærer ned på nu. Vi bliver nødt
til at prioritere vores midler,
og derfor ser vi på, hvordan faciliteterne bliver brugt, « fortæller han.

Han understreger dog, at
de gangstier, der går parallelt
med ridestierne fortsat vil blive slået.

Omlægning af stier
Naturstyrelsen er i gang med
en omfattende omlægning af
stierne. Det betyder ikke, at
nuværende stier bliver fjernet, men at Naturstyrelsen
vil gøre det nemmere at vedligeholde og bruge de stier, der

allerede er ved Skjern Å.
»Der vil ske en intensivering, hvor vi blandt andet vil
lave slyngestier, så når man
går en tur, så ender man ved
det sammen udgangspunkt,
men trampestierne skal brugerne selv holde ved netop at
bruge dem. Det er klart at nogle vil opfatte det som en forringelse, når færre stier vil blive
slået, men vi vurderer det også ud fra, hvor meget de for-

skellige stier bliver brugt,«
fortæller Søren Jessen.
Omlægningen af stierne er
et resultat af besparelser, som
også har fået Naturstyrelsen
til at se på, hvordan turister
og borgere bruger stisystemerne.
»Vi skal selvfølgelig ikke
opretholde stierne, hvis de ikke bliver brugt, selvom der er
få borgere i området, der gør
brug af stierne. Bliver stierne

brugt meget, giver det mange
en god oplevelse, og der giver
det mening for os at vedligeholde,« fortæller Søren Jessen.
Der har også været problemer med, at stierne nogle steder bliver oversvømmet om
vinteren, og derfor ikke kan
blive benyttet.
»Åens dynamik gør, at stierne forsvinder om vinteren
på grund af oversvømmelser,

og det kan betyder jo også en
serviceforringelse, så det vil
også lave om på, så der er adgang hele året,« fortæller han.
Naturstyrelsen vil udvide
indhegningen de steder, hvor
der går kreaturer, så de kan afgræsse stierne.
»Mange benytter stierne
langs Åbrinken, og det vil
være oplagt at udvide fenner,
så kreaturene kan afgræsse
stierne, og så gøre det muligt

for folk komme ind ved indhegningen,« fortæller Søren
Jessen.
I øjeblikket er der højt græs
flere steder, men udover omlægningen, hænger det også
sammen med det tidlige forår
og den milde vinter, fortæller
skovfogeden.

Der har været travlt henover
foråret og forsommeren
for tømrermester Harald
Dideriksen. Privatfoto.

Diesel stjålet fra personbil
ÅDUM: En personbil parkeret uden for en gård på Vejlevej i
Ådum har fået stjålet 90 liter diesel onsdag aften. I tidsrummet fra klokken 20.50 til klokken 23.34 kørte en Audi A6 eller
A8 med rumænske nummerplader ind på gårdspladsen ved
gården. Der er fire personer i bilen, og da den ene stiger ud,
råber beboeren på gården efter ham, hvorefter han springer ind i bilen igen, som kører væk fra stedet. Efterfølgende
kommer en mand spadserende ind på gårdspladsen, og da
han også bliver råbt an, løber han væk fra stedet. Manden
var iført hvid skjorte, sorte bukser og snøresko.
Udover diesel fra bilen, opdager ejeren til gården også,
at tankdækslet til en traktor, der var parkeret tæt på bilen,
var åbent. Det er dog endnu uvist, hvor meget diesel, der er
stjålet fra traktoren, oplyser lokalpolitiet.

dSKJERN
TORSDAG DEN 19. JUNI
Ingen arrangementer.

FREDAG DEN 20. JUNI
08.30-10.00: Skjern, Banktorvet: Foredrag
om nethandel. Arr.: Skjern Bank.

LØRDAG DEN 21. JUNI
Ingen arrangementer

dTARM
TORSDAG DEN 19. JUNI
13.00-17.00: Lyne, Vardevej 92: Åben i Lyne
Lokalarkiv. Arr.: Lyne Lokalarkiv.
15.30-16.30: Tarm Idrætscenter: Ryghold for alle
med rygproblemer. Arr.: Tarm Idrætscenter.
17.00: Egvad Plejehjem: Midsommerfest og underholdning
v/Lise Ness. Arr.: Plejehjemmets Vennekreds.

FREDAG DEN 20. JUNI
19.30: Tarm Idrætscenter: Banko. Arr.: Tarm Sportens Venner.

LØRDAG DEN 21. JUNI
09.00-16.00: Tarm, Tværvej: Jysk Veteran Træf
og Stumpemarked. Arr.: Jysk Veteran Træf.
10.00: Aadum Pulling Arena: Traktortræk.
Arr.: Aadum Pulling Arena.

Dansk Byggeri vurderer, at stormen Bodil ødelagde for syv
milliarder kroner, og det har også kunne mærkes lokalt hos Harald
Dideriksen, indehaver af Foersum Tømrer & Snedker. Privatfoto.

Bodil sætter
gang i
sommerens
byggeprojekter
Travlhed. Stormen Bodil efterlod skader
for flere milliarder kroner. Det kan også
mærkes hos Foersum Tømrer & Snedker.
Af Jonas Vester
jves@berlingskemedia.dk

FOERSUM-TARM: Et halvt år
efter stormen Bodils rasen viser hun sig at være en dyr dame. Dansk Byggeri skønner,
at det stadig igangværende
oprydningsarbejde kommer
til at løbe op i syv milliarder
kroner på landsplan.
Det udtalte chefanalytiker,
Finn Bo Frandsen, til Berlingske Business for nylig, og forsikringsselskaberne har opgjort deres skadeserstatning
til 4,6 milliarder kroner sammenlagt for både Allan og Bo-

dil, skriver DR på deres hjemmeside. Vinterperioden, der
ellers ofte er stille for byggebranchen, blev derfor hjulpet
lidt på vej af naturkræfterne
i denne omgang, og stormene
har betydet mere forårsarbejde for håndværkerne og er også med til at sætte gang i sommerens byggeprojekter.

Travlhed hos håndværkere
Hos Foersum Tømrer & Snedker har tømrermester Harald
Dideriksen også oplevet en
vinter- og forårsperiode med
lidt flere opgaver end normalt.
»Vi har efter Bodil haft over

60 opgaver som følge af stormskader,« siger Harald Dideriksen.
Selvom han har mødt ærgrelse over at få ødelagt ting
på grunden hos de skadesramte, har han også oplevet,

at mange har øjnet skaderne
som en anledning til at få sat
ting i stand, eller få bygget noget helt nyt for forsikringspengene.
»Der har været mange opgaver med væltede hegn, tage,

der er ødelagte og den slags.
Det er opgaver, man måske ikke ville prioritere som det første, der skulle laves, hvis ikke
Bodil havde ramt, men som er
noget, folk bliver rigtig glade
for at få ordnet nu her, hvor

det alligevel er gået i stykker,«
siger Harald Dideriksen.
For tømrermesteren selv giver det også en tilfredsstillelse, at hans lokalområde bliver
pænere at færdes i, når firmaet bidrager til at rydde op efter

stormen.
»Det er rart at kunne hjælpe til, så der er pænt rundt
omkring – det skaber et mere
levende lokalmiljø og gør det
attraktivt at bo her. Selvom vi
selvfølgelig er mange, der er

glade for at bo her i forvejen,«
tilføjer han med et smil.

Nyt tag på stalden
Hos landmand Bent Skals i
Tarm gik Bodils rasen heller
ikke stille forbi. Her lavede

stormen skader på staldens
tag.
»Jeg ringede til Harald, så
snart jeg konstaterede, at stormen havde lavet skader på
stalden,« fortæller han.
»Når tagplader sådan bliver

revet løs og flyver hen ad taget
efterlader det sig jo spor – og
heldigvis dækkede forsikringen udbedring af skaderne,«
fortæller han.
Bent fik udskiftet 60-70 tagplader af Harald Dideriksen
for sine forsikringspenge. Og
resultatet er han rigtig tilfreds
med.
»Det er blevet rigtig godt, efter Harald har ordnet det. Det
var ham, der byggede stalden
tilbage i 2006, så jeg ved, at det
er kvalitet, det han laver – så
vi er fuldt tilfredse med resultatet.«
Efterspørgslen vækker også glæde hos Harald Dideriksen.
»Det er dejligt, at folk ringer til os for at få tingene lavet.
Forhåbentlig fordi kunderne
ved, vi gør arbejdet ordentligt
– enten fordi de kender os, eller kender nogen, vi har lavet
noget for før.«

