Fra: Lisa Kjær
Sendt: 4. februar 2019 13:46
Til: Helhedsplan <helhedsplan@rebild.dk>
Emne: Bemærkning til Helhedsplan for Støvring
Som formand for Støvring Handel & Erhverv, der repræsenterer 36 virksomheder i Støvring sender jeg her
følgende kommentarer til helhedsplanen for Støvring.
Støvring Handel & Erhverv har på morgenmøde gennemgået de forslag der ligger for Støvring, vores fokus
er især på midtbyen.
Støvring Bytorv
Vi er meget tilfredse med de tanker der ligger for Støvring Bytorv, da den nuværende udformning ikke
understøtter tanken om et samlingspunkt.
Vi stiller gerne med tanker og ideer og i en vis udstrækning kan vi støtte økonomisk op om de ændringer
der påtænkes.
Jernbanegade
Vi er meget imod tankerne om ”bilfri” Jernbanegade og reduktion af de bestående p-pladser. At der kan
parkeres og køres ”lige til døren” er en stor del af Støvrings force, når det gælder handelslivet.
Der er desuden skrækeksempler fra feks Hjørring, hvor en hovedgade blev bilfri, og det førte til et
mennesketomt område og dermed mindre lokal handel.
Vi har lige deltaget i Business Rebilds foredragsrække, hvor Jacob Riisgaard, Coolshop taler om fremtiden
for handelslivet – og her nævner at gågader vil dræbe den lokale handel.
En idé kunne være en ensretning af Jernbanegade, således at der fra Hobrovej kan drejes ned i
Jernbanegade, mens trafikken væk fra gaden ledes ned mod stationen.
For os er ideen med vand i Jernbanegade tillokkende, MEN vi har tidligere set at der ikke sættes penge af til
vedligehold af den bestående vandkunst ved Bella Italia og Stationen.
En ny beplantningsplan og belysningsplan, skal nødvendigvis indeholde penge til daglig vedligehold og
kommende renoveringer.
Koncentration af detailhandel
Vi bakker 100% op om koncentration af detailhandlen i og omkring Jernbanegade,
Der er nævnt, at internetbutikker kan få showrooms. Vi antager at dette ikke bliver i Jernbanegade, eller
iøvrigt i nærheden af detailhandelsbutikker.
Fortætning af midtbyen
Vi bakker 100% op om de forslag der ligger til fortætning af midtbyen
Vi står gerne til rådighed for dialog om det kommende arbejde med Støvring by.
Venlig hilsen
Lisa Kjær

