
  

Byudvikling i Tørring fortsætter for fuld tryk  

Ændrede tidsplaner for lejlighedsbyggeri betyder at andre pro-

jekter kan sættes i gang tidligere end planlagt.  

Efter at Domea, som står for 4 af de 6 kommende punkthuse i Tørring, 

via mail den 12. oktober orienterede Hedensted Kommune om forsin-

kelsen på ½ år, gik kommunen i gang med at overveje, hvordan vente-

tiden bedst muligt kan udnyttes.  

”Det har hele tiden været vores opfattelse, at Domea kunne gå i jorden 

sommer 2018, og det har vi tilrettelagt vores nedrivninger efter. Det er 

selvfølgelig ærgerligt, at de fire lejlighedsbyggerier udskydes, men det 

giver os gode muligheder for at fremrykke tidsplanerne for de mange 

andre udviklingsaktiviteter i Tørring midtby”, fortæller  Johan Stadil Pe-

tersen, Chef for Fritid & Fællesskab i Hedensted Kommune.   

Rækkefølgen af projekterne drøftes på et møde mellem Tørring Udvik-

lingsråd og kommunen den 29. november. Kommunens forslag vil være 

at:  

 Torvet sættes i gang i 2018 i stedet for 2020, som hidtil plan-

lagt. Ændringerne forventes at kunne gennemføres på under ½ 

år. Under alle omstændigheder skal der inden igangsætning væ-

re dialog med Tørring-borgerne om Torvets udformning og akti-

vitetsmuligheder 

 Bredgade har været planlagt til at være det sidste projekt, dvs 

efter 2020. Det vil kommunen forsøge at rykke frem sammen 

med ændringerne af Torvet. Dette skal koordineres forsynings-

selskaberne.   

 Det kommunale administrationshus, som er et af de seks punkt-

huse, sættes i gang som planlagt, dvs. byggeriet går i gang i 

midten af 2018 og forventes klar til indflytning i starten af 2020. 

Det sjette hus skal indeholde butikker og boliger. I samarbejde 

med ejendomsmægler er kommunen i fuld gang med at finde 

investorer til dette hus. 

Forskønnelse af rundkørslen ved hovedvej A13 følger tidsplanen. Byrå-

det forventes at godkende anlægsinvesteringen på 2 mio. kr. i decem-

ber, ligesom Vejdirektoratet og en lodsejer skal tages i ed. Derefter føl-

ger nærmere projektering ud fra arkitekternes skitser. Hvis de nødven-

dige tilladelser kommer på plads fra Vejdirektoratet som forventet, kan 

kommunen omkring sommeren 2018 lægge de første ”juveler” og plan-

te de første træer i Guddars Skov, som jo er overskriften på forskøn-

nelsen af rundkørslen.  

”I udviklingsrådet mærker vi, at kommunen – ligesom os - gør alt for at 

holde momentum, så projekterne samlet set ikke forsinkes. Vi glæder 

os derfor til at få aftalt planerne på mødet den 29. november”, siger 

Henrik Hornemann, der er formand for Handelsstandsforeningen i Tør-

ring og medlem af Tørring Udviklingsråd. 

Man kan læse om de forskellige projekter i den såkaldte Masterplan for  

Tørring på www.hedensted.dk/politik/planer-og-politikker/byudvikling 
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For mere information:  

Johan Stadil Pedersen, 2323 5982 

Henrik Hornemann, 2878 3313 

Rune Jørgensen, 2925 3677 

 


