
HARREVIG-EGNEN      

 
Harrevig	  omfatter	  de	  to	  sogne	  Harre	  og	  Hjerk	  med	  de	  to	  LANDZONEBYER	  af	  samme	  navn.	  
	  
Harre	  og	  Hjerk	  er	  i	  Skive	  Kommuneplan	  2016-‐	  2028	  nævnt	  som	  to	  selvstændige	  landsbyer.	  	  
Vi	  betragter	  os	  som	  KLYNGEBY	  under	  navnet	  HARREVIG	  -‐	  en	  attraktiv	  LANDSKABSEGN	  i	  Skive	  
Kommune.	  	  
	  
Vi	  arbejder	  meget	  på	  tværs	  i	  de	  to	  sogne	  Harre	  og	  Hjerk,	  senest	  med	  ÅBEN	  HARREVIG	  DAG	  her	  
den	  8.	  august	  med	  mange	  forskellige	  aktiviteter	  rundt	  om	  i	  Harrevig,	  med	  et	  fantastisk	  fint	  
besøgsantal.	  Se	  i	  øvrigt	  Harrevig	  hjemmeside	  www.harrevig-‐egnen.dk	  	  eller	  facebook	  gruppen	  	  
Harrevig-‐egnen.	  	  
Vi	  ønsker	  at	  tiltrække	  nye	  aktive	  beboere,	  udvikling	  i	  stedet	  for	  afvikling.	  	  
	  
Vi	  ønsker	  derfor:	  

1. Bedre	  infrastruktur,	  med	  udbygning	  af	  cykelstier.	  	  Der	  er	  fortsat	  distancer	  med	  meget	  
trafik,	  hvor	  der	  ikke	  er	  adskilte	  cykelstier	  på	  A26,	  samt	  på	  regionsvejene	  Harre-‐	  Roslev	  og	  
Oddense-‐Roslev.	  	  
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2. Skives	  regionale	  cykelrute	  trænger	  meget	  til	  forbedring	  mellem	  Frammerslevvej	  	  og	  
Lysenvej.	  Der	  er	  mange	  turister,	  der	  opgiver	  denne	  vej,	  fordi	  den	  er	  svært	  fremkommelig.	  

3. Busruterne	  er	  stort	  set	  snart	  ikke	  eksisterende.	  Beboere	  har	  svært	  ved	  at	  komme	  hertil	  og	  
herfra,	  hvis	  de	  ikke	  selv	  har	  bil.	  	  

4. Landsbysanering:	  renovering	  eller	  nedrivning	  af	  faldefærdige	  huse.	  Vi	  har	  to	  fine	  små	  
landsbyer,	  og	  der	  er	  allerede	  foretaget	  nedrivning	  af	  huse,	  men	  vi	  har	  fortsat	  gamle	  
bygninger,	  som	  skæmmer	  vores	  fine	  landsbyer.	  Alle	  gamle	  bygninger	  skal	  enten	  renoveres	  
eller	  rives	  ned.	  	  

5. Vi	  har	  et	  stort	  ønske	  om	  et	  nyt	  forsamlingshus.	  En	  projektgruppe	  under	  Harrevig	  
Forsamlingshus	  arbejder	  på	  dette	  projekt,	  hvor	  ansøgning	  	  p.t.	  ligger	  hos	  Fredningsnævnet,	  
da	  husets	  foreslåede	  placering	  er	  i	  berøring	  med	  Exner	  fredninger	  ved	  Hjerk	  kirke.	  	  	  

	  
Ovenstående	  ønsker	  til	  Skive	  kommuneplan	  2016-‐2028	  er	  med	  det	  formål	  for	  øje,	  at	  vi	  fortsat	  
ønsker	  et	  attraktivt	  Harrevig	  egn,	  hvor	  vi	  kan	  fastholde	  eksisterende	  og	  tiltrække	  nye	  beboere.	  	  
	  
Ud	  over	  dette	  har	  vi	  følgende	  kommentarer	  /	  tilføjelser	  til	  de	  to	  kort,	  der	  ligger	  på	  Skive	  
kommunes	  hjemmeside	  
	  
TILFØJELSER	  TIL	  SKIVE	  KOMMUNES	  KORT	  OVER	  HJERK:	  

	  
	  
	   	   	   På	  Hjerk	  Kirkevej	  har	  kommunen	  en	  byggegrund	  
	  
Der	  er	  5	  byggemodne	  	   	   Legeplads	  som	  netop	  har	  søgt	  og	  fået	  penge	  til	  nye	  	  
byggegrunde	  på	  Udsigten	   	   legeredskaber,	  lokalt	  mødested	  
	  

I	  krydset	  findes	  Hjerk	  Stortorv,	  et	  lokalt	  mødested	  med	  
borde-‐	  bænkesæt,	  hvor	  der	  blandt	  andet	  serveres	  gløgg	  
og	  æbleskiver,	  når	  vi	  tænder	  juletræet	  1.	  søndag	  i	  advent.	  
	  

Forsamlingshuset	  bliver	  anvendt	  til	  forskellige	  arrangementer,	  blandt	  andet	  fællesspisning.	  Det	  har	  
en	  god	  belægning	  hvert	  år.	  	  
KULTUR:	  	   Vi	  har	  et	  meget	  fint	  Galleri	  Salling	  midt	  i	  landsbyen.	  	  	   	  
	   	  



TILFØJELSER	  TIL	  SKIVE	  KOMMUNES	  KORT	  OVER	  HARRE:	  

	  
	  
MØDESTEDER:	  

• Torv	  foran	  kirken	  	  
• Borgernes	  egen	  dagligvarebutik	  med	  

mange	  ekstra	  funktioner	  	  
• Det	  tidligere	  forsamlingshus	  er	  i	  dag	  

HARREVIG	  BOGMEKKA,	  antikvarbog-‐
handel,	  hvor	  egnens	  beboere	  mødes.	  
Fast	  strikkeklub	  her.	  

	   ERHVER:	  	  Toftcare	  
	  

Desuden	  en	  tømrer	  og	  flere	  	  	  
entreprenører	  i	  Harrevig.	  	  	  

	  
	  

HARREVIG	  har	  desuden:	  
• Velfungerende	  BØRNEHUS,	  hvis	  vision	  er	  at	  drive	  den	  mest	  attraktive	  dagsinstitution	  (med	  

både	  vuggestue	  og	  børnehave	  i	  èt)	  i	  regionen	  med	  henblik	  på	  at	  tiltrække	  nye	  beboere	  til	  
kommunen	  og	  lokalområdet.	  

• MØDESTED	  ved	  Harrevig,	  med	  blå	  flag	  strand,	  boldbaner,	  havkajakker	  og	  klubhus	  
• KULTURMILJØ:	  Harrevig	  byder	  på	  mange	  historiske	  steder	  som	  to	  smukke	  kirker	  i	  Hjerk	  og	  

Harre,	  	  Kapeldal	  kirkeruin,	  vikingenauster	  og	  mindelund	  ved	  Harre	  kirke.	  
	  
På	  beboernes	  vegne	  
Inger	  Arensbach	  


