Forslagene til byfornyelse i Pindstrup
er blevet til i et samarbejde mellem:
Pindstrup Distriktsråd

Byfornyelse

Pindstrup Centret

Pindstrup

Landbohjemmet
Huset
Pindstruphallen
IF Viking
Syddjurs Kommunes kulturafdeling
- og engagerede borgere i Pindstrup

Budget
Forskønnelse af byportene
Brugsens forplads og p-plads
Torvet samt stiforbindelse
Fælles aktiviteter
Plan for de 3 aktivitetssteder
Legeplads
I alt

100.000 kr.
100.000 kr.
200.000 kr.
50.000 kr.
75.000 kr.
475.000 kr.
1.000.000 kr.

Forskønnelse af byportene
Brugsens forplads og p-plads
Fælles aktiviteter
Torvet samt forbindelse til banestien
Langsigtet plan for de 3 aktivitetshuse
Legeplads ved Pindstrup Hallen

Torvet samt forbindelse til banestien

Fælles aktiviteter

I forbindelse med byfornyelsen er
der ønske om nogle midler til at lave
fællesaktiviteter, der ikke er knyttet
til anlægsarbejde. Det kan fx være åbningsfest, mødeaktiviteter eller andet.
Økonomisk ramme: kr. 50.000

Kommunen har en centralt beliggende grund, der
for øjeblikket blot er en asfalteret containerplads. Der er ønske om at forskønne pladsen og
gøre den til et samlingspunkt for byen, bl.a. ved
at tilføje en stiforbindelse til jernbanestien.
Økonomisk ramme: kr. 200.000

Brugsens forplads og p-plads

Dagli’brugsen og området omkring den er
et centralt mødested i Pindstrup, og fropladsen og parkeringsarealet har behov
for en forskønnelse. Området er offentligt tilgængeligt og derfor indgår det
som et indsatsområde i byfornyelsen.
Økonomisk ramme: kr. 100.000

Plan for de tre forsamlingshuse

Med en ny multihal på trapperne, er der nu
tre steder, man kan forsamles i Pindstrup:
hallen, Huset og Landbohjemmet. Der er ønske om at lave en langsigtet plan for, hvordan disse tre steder kan blive til ét.
Økonomisk ramme: kr. 75.000

Forskønnelse af byportene
Legeplads

Der er et ønske om en legeplads. Umiddelbart
er ønsket at legepladsen placeres ved Pindstrup hallen, men den endelige udformning og
placering skal indgå i udviklingsstrategien for
de tre forsamlingshuse.
Økonomisk ramme: kr. 475.000

Der er ønske om at forskønne
Pindstrups to byporte, samt hovedstrøget gennem byen.

Økonomisk ramme: kr. 100.000

