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Salg af byggegrund i Tørring centrum sat på 

hold 

Den tomme grund overfor kommunens nye administrationshus kan nu 

indgå i udviklingsplanerne for nyt bytorv i Tørring. Kommunen har nemlig 

besluttet at sætte salget af grunden på hold.  

Stationsparken i Tørring består af 4 såkaldte punkthuse med almene boliger samt 

kommunens administrationshus. På den resterende tomme grund – beliggende på 

Jernbanegade 12 – var planlagt et 5. punkthus med butik i stueplan og lejligheder i 

privat regi på 1. og 2. sal. 

Kommunen har dog besluttet ikke at gå videre med projektet om det 5. punkthus.  

”Vi vil gerne blande ejeformerne i Stationsparken, så der både bliver almennyttige 

boliger og privat udlejning. Det har desværre ikke vist sig muligt på nuværende 

tidspunkt at finde private investorer til det femte punkthus, og derfor sætter vi sal-

get af grunden på hold.”, fortæller borgmester Kasper Glyngø og fortsætter 

”Vi er samtidig blevet mere opmærksomme på tætheden mellem bygningerne i Sta-

tionsparken. Et femte hus vil betyde, at der bliver temmelig tæt, og derfor vil vi 

gerne afvente og se hvordan pladsen, sammen med torvet og andre aktiviteter, 

fungerer i dagligdagen, inden vi går videre med det 5. punkthus.” 

Derfor går kommunen nu i dialog med udviklingsrådet i Tørring om at tænke den 

tomme grund sammen med omlægningen af torvet. En omlægning, der starter op 

til juni og blandt andet har til mål at gøre udnyttelsen af torvet mere fleksibel.   

Torsdag den 27. maj mødtes udviklingsrådet og kommunen derfor til en indledende 

snak om, hvordan de nye muligheder kan udnyttes, og om noget skal ændres i de 

eksisterende planer for torvet. Her tages også hul på en snak om proces og even-

tuel involvering af borgere ud over udviklingsrådet.  

Under alle omstændigheder vil der fortsat være parkeringspladser på torvet og ved 

administrationshuset.  

Under omlægningen af torvet får kommunen brug for den tomme grund på Jernba-

negade 12 til materialer og maskiner. Derefter står mulighederne åbne. 

”Men en tom byggeplads i sammenhæng med torvet er det helt oplagt at tænke 

tingene sammen. I første omgang skal vi vurdere, om den ekstra plads betyder til-

pasninger i planerne for torvet, og ellers handler det om, hvordan vi på sigt udnyt-

ter pladsen på Jernbanegade 12 til glæde og gavn for alle” fortæller vejingeniør An-

dreas Jakobsen fra Hedensted Kommune.  
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