
Udviklingsgruppen – Tårup 

  

Deltagere: Jan Nielsen, Lisbeth Mygind Nielsen, Frank Hjorthåb og Hr. og Fru Kvistgård. 

  

Mulighed for udstykning: 

 Kommunen skal sørge for at der altid er byggegrunde til salg i Tårup by. F.eks. 3-5 stk. 
 Der henvises til udstykning af de af kommunen afmærkede områder i Tårup by. Kommunen 

sørger for at kontakte de lodsejere med henblik af klargøring af jord til udstykning. 
 Desuden henvises der til at eventuelle private grunde i Tårup by bliver lagt på Tårup nettet, 

HVIS de private husstande i Tårup by ønsker salg af disse. 
 Der er ønske om at der søges om midler f.eks. udviklingsmidler -  til at en arkitekt kan 

gennemgå Tårup by – med henblik på eventuelle nye tiltag – set med nye øjne. 

Samarbejde med ejendomsmægler/hussalg og reklame: 

 Vi henviser til ”Sandager modellen”, hvor en privat gruppe af borgere i Tårup by er 
behjælpelige med at fortælle gode historier om Tårup by – til fordel for eventuelle købere 
af eksisterende hus samt byggegrunde. Tårup kan nævne mange fordele så som tæt til 
skole, skov, vand m.m. 

 Det anbefales at udvikle internettet /hjemmesiden for Tårup by endnu mere, således at 
sommerhus gæster som jævnligt passere byen, har mulighed for at interessere sig for 
Tårup by – evt. med henblik på huskøb. 

Pedel ordning: 

 Der opfordres til at man i samarbejde med andre landsbyer laver en pedel ordning, som 
kan være behjælpelige med at lave små som store ting i de enkelte landsbyer. Det kunne 
være vedligeholdelse af arealer, træer, buske, beplantning m.m. 

Toiletforhold: 

 Det er gruppens klare holdning af stedet ”under egen” er Tårup´s nye samlingspunkt. Der 
opfordres til at man laver toilet forhold, evt. i kælderen af Tårup forsamlingshus.  Således 
at man med ro i sjælen endnu bedre kan afholde arrangementer ”under egen”. 

 Der ønskes gode forslag til hvordan man kan anvende FRYSEHUSET til interessante tiltag. 

Nedrivnings støtte/tiltag: 

 Der opfordres til at ordningen vedr. nedrivningsstøtte synliggøres til de borgere i Tårup by 
som have interesse i dette. 

  

 


