
I 2016 fik Janderup lavet sin Udviklingsplan. Nu er det tid til at revidere den. 
Ikke kun på papiret, men ved at sætte to nye projekter igang.

Vidagerhus
Baggrunden er at Varde Kommune har nedlagt Vidagerhus som plejehjem og det står nu kun 
som en tom bygning. Et af Kommunens forslag er at rive bygningen ned, men 
Janderups ildsjæle ser andre muligheder.
På et møde mellem Udviklingsrådet for Varde Opland og Borgmester Erik Buhl og 
Kulturudvalgsformand Mads Sørensen har man fået lovning på at kommunen ikke foretager sig 
noget de første tre måneder, mens byen kan få ideerne frem til, hvad bygningerne kan 
anvendes til.
Ifølge formand for Lokalforeningen Erna Lønborg har man foreløbig talt om områder som:
Vandrehjem - Ældre kollektiv - Fri plejehjem - Bofællesskab - Ungdomsboliger - Kulturhus - 
Overnatningsmuligheder - Bed & Breakfast - Tilflytterboliger og meget mere.

Det gamle mejeri
I samme omgang tages det gamle mejeri op igen. Varde Kommune har erklæret sig villig til at 
rydde grunden, hvis Janderup beboerne selv vil købe mejeriet.
Her er også meget at diskutere: Når Mejeriet er væk - skal skorstenen så blive stående som 
indtægtskilde, som bærer af mobil antenner - hvordan får man samlet penge ind - hvordan kan 
grunden benyttes efterfølgende til glæde for hele byen, med mindst mulig vedligeholdelse?
Disse og mange flere spørgsmål bliver også taget op på Borgermødet den 12. marts kl. 19:00 på 
Eventyrgården i Janderup.

Det skal der ske
Alle i Janderup og omegn indbydes til et stort Borgermøde den 12. marts kl. 19.00 på 
Eventyrgården i Janderup. Her får alle mulighed for at påvirke fremtiden og komme med deres 
forslag til hvordan den skal se ud for Vidagerhus og Mejeriet. Der vil være mulighed for at se 
nærmere på Vidagerhus fra kl. 18 - 19 den 12. marts, for de som ønsker at se det indvendigt.

Det er Lokalforeningens håb at der ikke kun kommer folk fra Janderup, men fra hele 
lokalområdet, som kan have interesse i denne spændende udvikling.

For - som Janderup borgere siger: 
”Ingen kan alt, alle kan noget og sammen kan vi det hele”.

Erik Dyhr Thomsen
24. februar 2020

Nu sker der igen noget i Janderup!


