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Forud for En dag i Rødkærsbro var 6.A og 6.B på fotosafari og spillede det børneinddragende spil
VORES VERDEN, som tillader børnene at sætte deres aftryk på områdefornyelsen. Til En dag i
Rødkærsbro præsenterede børnene selv tegninger og PowerPoints frem for hele byen til stor
glæde og inspiration for de voksne deltagere.
FØRSTE INSPIRERENDE FØLGEGRUPPEMØDE
Efter En dag i Rødkærsbro har vi forsøgt at finde røde tråde mellem både jeres indsendte
postkort og de to afholdte borgermøder. Opsamlingen blev præsenteret for byens nye
følgegruppe tirsdag d. 13. september. Der er hele 19 repræsentative borgere, som har meldt sig
på banen til følgegruppen! I kan finde navnene på følgegruppens medlemmer på
www.viborg.dk/byfornyelse
Følgegruppen vil følge områdefornyelsen på tæt hånd og fungerer nu som byens talerør. Frem til
næste offentlige borgermøde vil Viborg Kommune, LABLAND og følgegruppen arbejde intenst
på at prioritere, skitsere og konkretisere områdefornyelsesindsatserne, der skal komme hele
byen til gode.
De næste skridt i områdefornyelsesprocessen ser sådan ud:
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Mange tak for jeres deltagelse og engagement ved borgermødet En dag i Rødkærsbro. Dagen
bød bl.a. på en masse spændende inspirationsbilleder, som de fremmødte vurderede i forhold til
personlige ønsker og drømme. De store plancher var fulde af både grønne og røde dots og har
givet os en god fornemmelse af, hvilke billeder I har i jeres tanker, når I forestiller jer fremtidens
Rødkærsbro.
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Til borgerne i Rødkærsbro

8840 Rødkærsbro

15. november 2016: Præsentation af helhedsplan, Rødkærsbro Hallen, kl. 19:00 - 21:00
januar/februar 2017: Byfornyelsesprogrammet behandles politisk
01. marts 2017: Det endelige program indsendes til ministeriet
HOLD JER OPDATEREDE MED DEN NYESTE INFO
Husk at I kan holde jer opdateret om områdefornyelsen i Rødkærsbro på:
www.viborg.dk/byfornyelse eller kontakte Therese Agerkilde:
tlf. 8787 5204 // e-mail: thra@viborg.dk
MED VENLIG HILSEN
Viborg Kommune og LABLAND

Viborg Kommune, Danmark

