Brædstrup, den 5. januar 2021
Kære borgere i Brædstrup og omegn.
Som det første projekt i områdefornyelsen blev ungdomspladsen på Skolegade færdig.
Pladsen er åbnet for byens unge, med de forbehold, at de unge følger de gældende Corona
regler om afstand, hensyn og maks. antal forsamlede. Det har vi tillid til, at de unge godt
kan administrere. men på grund af Covid-19 må en egentlig indvielse vente.
Ungdomspladsen skal i fremtiden være et uformelt samlingssted for byens unge, hvor de
kan mødes på tværs uden alt for meget voksenkontakt og slappe af, feste eller samles om
store og små aktiviteter. Vi håber, at vi har fået en ungeplads, hvor der vil opstå nogle flere
fællesskaber på tværs på årgangene, og at man ser hinanden som et fællesskab og ikke et
dem og os. Ungdomspladsen kan man blive ved med at udvikle på, og man kan blive ved
med at finde på ideer, og ind til videre skulle Brædstrup Skole bygge palle-møbler til byens
nye ungdomsplads. Møblerne er endnu ikke lavet, da de ældste elever stadig er ramt af
Corona nedlukning og en ikke normal hverdag, men det bliver forhåbentlig normal hverdag
igen.
Free Zone. Simon har haft en del udfordringer, i forhold til Corona situationen. Men det
har heldigvis lykkedes med, i samarbejde med Sund By Horsens at gennemføre nogle
Corona-venlige arrangementer. Vi er glade for at Simons ansættelse som
Projektmedarbejder er blevet forlænget ind i 2021. Så hvis du er ung og har brug for
rådgivning, sparring eller bare et lyttende øre, eller har gode ideer så er Simon altid klar på
en snak og kan fanges på mail: ungecafeenbraedstrup@gmail.com Så håber vi der bliver
plads til at udfolde sig, og mødes i 2021.
I to år har ravnen Hugin tronet i ensom majestæt foran medborgerhuset Tinghuset på
Østergade 9 i Brædstrup. kunstneren Torben Klostergaard som lavede Hugin, har også
lavet Munin, så Munin blev forenet med Hugin i oktober. Takket være gavmilde lokale
sponsorer samt Brædstrup Kunstforening og Brædstrup Borger- & Turistforening lykkedes
dette.
Aktivitetsparken i Brædstrup er godt igang med at blive etableret, og Thomas Schmidt og
Rotary har virkelig lagt timer, sved og kræfter i projektet. Når vejret tillader at store
maskiner igen kan køre i skoven ved Aktivitetsparken, skal de forskellige aktiviteter i
parken installeres, samt stisystem og indgang etableres. De fleste af redskaberne fra
Norma Playground ligger lige nu til opbevaring ved JD Byg.
Banetorvet, der ligger mellem Søndergade, Stationspladsen og Jernbanegade, er ved at
få en overhaling, der giver byens centrum et helt nyt udtryk. Her skal laves et samlet
bytorv, hvor der er flere muligheder for at mødes, tage en pause, lade børnene lege eller
holde arrangementer. Torvet bliver indrettet, så der bliver skabt mere sammenhæng og

mere grønt, end der er i dag. Banestien bliver ført ind over torvet med en række stier på
tværs, der både skaber god tilgængelighed og samtidig giver en oplevelse af at stå mellem
sporskifter, der refererer til den gamle station.
Både Banetorvet og Banestien vil være færdige til foråret/forsommer 2021. Arbejdet med
at genskabe Banestiens forløb gennem Brædstrup er i gang. Stien skal være en tydelig
markør gennem byen og minde om Brædstrups forhistorie som en vigtig stationsby.
Banestien bliver genskabt så tæt på Bryrupbanens oprindelige forløb som muligt. Det vil
skabe en bedre forbindelse mellem bymidten og den flotte natur omkring Brædstrup.
Folkeparken: I første uge af januar begynder Horsens Kommune arbejdet med at fjerne
den gamle spejderhytte i Folkeparken i Brædstrup. Vi har haft en konstruktiv dialog og
fælles ønske dels om at få fjernet hytten og dels om at etablere en god toiletbygning til
glæde for besøgende i parken. Forskønnelsen af Folkeparken går i gang i løbet af foråret,
hvor den nye toiletbygning også vil blive etableret.
Lokalrådet arbejder på en Crowdfunding plan, hvor vi skal have firmaer og privatpersoner
til lommerne, for at rejse penge til en ikonisk Genbrugstrold af Thomas Dambo. Der helt
sikkert vil være med til at sætte Brædstrup på landkortet, og få en tilstrømning af nye
ansigter og turister til Brædstrup. Jeg er sikker på at “Trolden” vil blive det mest
fotograferede objekt i Brædstrup, til glæde for alle.
Først på året 2021, har lokalrådet møde med Horsens Kommune omkring kunst til
indgangene til Brædstrup. Og vi arbejder stadig på at få gennemført et Gavlmaleri på en
hel facadevæg. Dette er i “proces”.
Vi vil slutte året af med at sige en stor tak, til alle der i årets løb har hjulpet, med at få
Brædstrup i den rigtige retning, og vi føler virkelig at vi løfter i flok, og at der er masser af
butikker og virksomheder der støtter op om de skibe der bliver sat i søen. Så husk at støt
de lokale erhvervsdrivende, og sørg for at følge de gældende Corona regler, så vi kan få en
normal hverdag igen. Kan i passe godt på hinanden, og komme godt ind i 2021.
RIGTIG GODT NYTÅR FRA BRÆDSTRUP LOKALRÅD.

