
   Tastumvej  

I onsdags var der første behandling af budgettet i Viborg Kommune, og jeg følte anledning til, at 

kommentere et enkelt punkt.  Det er kommet til at fremstå, som om der var splittelse i Venstres gruppe, 

men det har intet på sig. 

Punktet drejede sig om Tastumvej, som går fra Stoholm mod Skive. I den tidligere Fjends Kommune blev 

første del af en planlagt sideudvidelse udført. På anlægsbudgettet var der det efterfølgende år indsat et 

beløb til anden del af sideudvidelsen. Heri var indbefattet en lille omlægning af vejen og et endeligt slidlag 

på både første og anden etape af vejen. Jordkøbet hertil var blevet foretaget, og pengene til lodsejeren var 

betalt.  

I den nye Viborg Kommune har der også været afsat beløb til den anden etape af sideudvidelsen på 

budgettet i alle årene fra 2007 til nu. Derfor er der mange borgere i den vestlige del af kommunen, der i alle 

årene har måttet bevæbne sig med tålmodighed, når vi politikere beklageligvis gang på gang har måttet 

fortælle, at sagen var udsat.  

Det er blevet oplyst, at der er visse problemer i sagen, og det skal selvfølgelig respekteres. Dog mener jeg, 

at en femårs periode er lige rigelig lang til ikke at have fået dem løst. Jeg ser derfor frem til, at der nu findes 

en løsning, så denne sag kan blive afsluttet.   

Jeg synes, der er grund til at rose kollegerne i byrådet for at have udvist vilje til et forlig. Og Venstres 

gruppeformand for utrætteligt, inden budgetforliget blev en realitet, at have fremført Venstres 

mærkesager, som vi har budt ind med i flere år, uden at have opnået gehør for dem.  

Det er sket nu, og vi kan så alle glæde os over enigheden om, at der ikke skal være betalt parkering i Viborg, 

kommunale opgaver vil blive konkurrenceudsat, hvor det skønnes muligt og fornuftigt, og der vil blive 

løsnet op for de stramme bånd, der har været omkring fundraising, og reklamefinansiering. 
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