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Skjern, den 7. december 2017 

 

Aftale om borgerinddragelse i forbindelse med drift af byrum i 

Den Grønne Korridor Skjern mellem Ringkøbing-Skjern 

Kommune, Skjern UdviklingsForum og byrumsgrupperne. 
 

Byrummets Skovkanten, arealets beliggenhed og afgrænsning. 
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Aftalens parter: 
Byrumsgruppen, Margrethe Vad,  margrethevad@skjern-net.dk , telefon 24403969 
Den Grønne Korridor Skjern, Bent Olsen, gitbent@skjern-net.dk , telefon 51906965 
Ringkøbing-Skjern Kommune, Mads Munksgaard, mads.munksgaard@rksk.dk , 20343928 
 

Formål med aftalen: 
At fastlægge byrumsgruppens opgaver i Skovkanten og koordinere indsatsen med Ringkøbing-
Skjern Kommune og Den Grønne Korridor Skjern. (Udvalg under Skjern Udviklingsforum) 
Der henvises til hovedaftalen mellem Skjern UdviklingsForum og Ringkøbing-Skjern Kommune 
vedrørende Den Grønne Korridor Skjern. Se bilag.  
 

Byrumsgruppens opgaver ved aftalens indgåelse:  
Hidtil har Skjern Birk Grundejerforening varetaget opgaver på foreningens areal syd for Kirkeå 
og denne indsats fortsætter uændret/opgraderet i forhold til ekstra stiforløb mv. 

 
Borgergruppens fremtidige opgaver og ansvar: 

• På nordsiden af Kirkeå holdes Storkesøens kanter fri for bevoksning 1-2 gange årligt hvor 
der ønskes udsigt.  

• Der gas-brændes ved borde/bænkesæt og langs stier i fornødent omfang.  

• Der laves småreparationer på stenmelsstier og der etableres en mindre bunke stenmel til 
formålet. 

• Tilsyn og mindre reparationer af el-hegn og klaplåger hvor stien løber igennem græsfold. 
 

Kommunens fremtidige opgaver på arealet/ i området 
Aftales med Niels Tarpgaard og Mads Munksgaard. 
 

Økonomi:  
Byrumsgruppen disponerer årligt over et mindre af SUF årligt fastsat beløb. Alternativt aftales 
efter behov tilførsel af midler fra SUF til byrumsgruppen. 

 
Specifikke/særlige aftaler: 
Aftale mangler om eventuelle skraldespande og disses tømning mv. 

 
Aftalens løbetid og eventuelle aftaler om evaluering: 
Her henvises til aftalen mellem Skjern Udviklingsforum og Ringkøbing Skjern Kommune. Kommer 
byrumsgruppen i en situation, hvor de aftalte opgaver ikke kan løses, tages kontakt til SUF’s 
udvalg, Den Grønne Korridor Skjern, ved Bent Olsen og en løsning forsøges aftalt. 
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Underskrifter: 
 

Skjern, den __________________ 
 
Den Grønne Korridor Skjern 
 
 
Repræsentant for byrumsgruppen 
 
 
Ringkøbing- Skjern Kommune  
 
 


