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NOTER (beløb i notetotalen i 1.000 kr.):

Udarbejdelse af helhedsplan for Genforeningspark

300

Etablering af en Genforeningspark vil kunne skabe en smuk ramme for Folkehjem.
Historisk i kraft af statuer og kunstværker med referencer til Genforeningen.
Fremtidigt ved at skabe et stort og unikt sammenhængende grønt byrum for alle
sønderjyder, danske og udenlandske besøgende og Folkehjems gæster. Det vil kunne ske ved
at inddrage parkeringsarealerne foran Folkehjem i forundersøgelsen og projektet.
Folkehjem spiller en afgørende rolle både i kampen for Sønderjyllands tilbagevenden til
Danmark og i den efterfølgende markering af de mange begivenheder før og efter
Genforeningen i 1920.
Arealet foran Folkehjem er bl.a. stedet, hvor H.P. Hanssen 17. november 1918 i en stor tale
for 3.000 mennesker kundgjorde, at en folkeafstemning om Sønderjyllands tilhørsforhold var
undervejs.
Folkehjem huser også Portrætsamlingen af 58 personer, som har spillet en afgørende rolle for
Sønderjylland før og efter Genforeningen i 1920.
En indvielse af Genforeningsparken i 2020 vil på linje med andre store arrangement i
Sønderjylland og nationalt være et væsentligt element i Markeringen af 100-året for
Genforeningen i 2020.
Der ønskes 0,300 mio. kr. i 2017 til skitseforslag af projektet. Der vil så være mulighed for
projektering i 2018, og anlæg kan således påbegyndes i 2019 og færdiggøres i 2020 til
indvielse. I budgetprocessen 2018-2021 ønskes beløb på 5 mio. kr. i 2019 og 7 mio. kr. i
2020.
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Højgade

310

I forbindelse med opførelse af nye undervisningsbygning og ombygning af nuværende
bygninger ved VUC ved Nygade/ Højgade med dertil hørende mageskifte af arealer, er der
indgået aftale mellem VUC og Aabenraa Kommune om, at VUC dækker omkostningerne til
etablering af en ny Lavgadepark, når deres byggeri er færdigt.
I forbindelse med belægningsarbejder rundt om VUC´s bygninger vil der blive et
uhensigtsmæssigt skifte i belægningerne mellem den kommunale del af Højgade og den del,
der er ejet af VUC. KME og VUC har drøftet mulighederne for at koordinere belægningerne i
Højgade, så der opnås en god sammenhæng med belægningerne ind i mod VUC´s bygninger.
VUC´s arealer tænkes udført i tegl på samme måde som kommunen i øvrige udfører
belægninger i de historiske gader i Aabenraa. I forbindelse med at Arwos separatkloakerer i
Lavgade retableres fortovene ligeledes med gule klinker. Arwos skal ikke grave i Højgade i
forbindelse med kloaksepareringen.
Højgade er en vigtig forbindelseslinje mellem Statsskolen, Lavgadeparken, Nygadehuset til
gågaden. Området omkring Nygadehuset er udført med gule klinkebelægning. Endvidere er
den sydlige del af Lavgadeparken tænkt udført som en plads med klinker.
En omlægning af den kommunale del af Højgade med gule klinkebelægninger er estimeret til i
alt kr. 310.000, heri indgår reparation af nuværende trappe. Neden for trappen omlægges
parkeringspladserne fra skråparkering til parallelparkering.
Ved at sende belægningsarbejderne ud i et samlet udbud vil der være en besparelse for begge
parter og arbejdet kan udføres i én arbejdsgang.
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Udsnit af samlet projekt – Højgade og Lavgadeparken. Projektområde vist med rød.

150
Tilskud til turistforeningen for en styrket lokal turismeindsats

Med henblik på at styrke den lokale turismeindsats søges 150.000 kr. hertil. Midlerne skal
understøtte den lokale forankring og organisering omkring turismeerhvervet i Aabenraa
Kommune.
200
Midler til udvikling i landdistrikterne (Materialepuljen)

Aabenraa Byråd har oprettet ”pulje til indkøb af materialer til landsbyer”, som henhører under
Vækst- og Udviklingsudvalget. Puljen er på i alt 0,5 mio. kr.
Der har været stor søgning og interesse for søgning til puljen. For indeværende er der
indkommet ansøgninger for cirka 3 gange puljens ramme.
For at understøtte Vækst Strategien Sund Væksts fokusområde "Fællesskaber i bevægelse"
samt de frivilliges indsatserne i landsbyerne og landdistrikter foreslås puljen udvidet i 2017
med 0,200 mio. kr.

Markedsføring- og aktivitetspulje tilknyttet Byledelsen

200

Byledelsen i Aabenraa har tilknyttet fem arbejdsgrupper. For at bidrage til gennemførelsen af
aktiviteter i de fem arbejdsgrupper ansøges om en markedsføring- og aktivitetspulje tilknyttet
byledelsen. Det kan f.eks. være aktiviteter såsom ”salgsmateriale til trækning af investorer”,
indretningskonsulent i butikkerne, konference for detailhandlen i 2017, pyloner ved Aabenraa
by, der proaktivt gør turister og borgere i byen opmærksom på, hvad der er af oplevelser i
Aabenraa mv.
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