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SEND OS ET POSTKORT
Send en lokal historie fra Rødkærsbro, tegn en god idé til områdefornyelsen eller fortæl os om, hvad Rødkærsbro mangler for at blive en endnu bedre by! Når I har udfyldt et postkort, bedes I lægge det i én af de
4 grå postkasser. I skal også være mere end velkomne til at sende flere postkort, hænge et postkort op
hjemme på køleskabet eller give jeres naboer et postkort i hånden, så de også får mulighed for at sende
os en god idé.
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For at kickstarte områdefornyelsen i Rødkærsbro har vi opstillet 4 grå postkasser rundt omkring i byen.
Postkasserne finder I ved Dagli’Brugsen, Rødkærsbro Hallen, Rødkærsbro Skole og Shop In. Ved siden af
postkasserne ligger der en bunke postkort, som venter på at blive udfyldt!
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Send jeres postkort inden mandag d. 29. august 2016, hvor postkasserne tages ned.
HAR I FÅET SAT ET KRYDS I KALENDEREN?
Tirsdag d. 16. august 2016 afholdes der informationsmøde i Rødkærsbro Hallen, Brandstrupvej 25, 8840
Rødkærsbro. Der er børnepasning i hallen under hele mødet, der finder sted fra kl. 18:00 - 20:30. Aftenen
byder på en spændende byvandring med efterfølgende fællesspisning. Ved siden af dette postkort finder
I et rutekort, hvor I kan orientere jer om byvandringes planlagte stoppesteder.
Efter byvandringen og aftensmaden vil I blive informeret om områdefornyelsen i Rødkærsbro og inviteret
til en uformel workshop, hvor I sammen skal kortlægge jeres by og tage stilling til, hvilke områder i byen,
der særligt trænger til et kvalitetsløft.
På mødet får I også mulighed for at melde jer til en spændende følgegruppe, der skal følge områdefornyelsen på helt tæt hånd! Følgegruppen skal bestå af 10 - 15 engagerede borgere, som repræsenterer byen
bredt og varetager byens ønsker og behov.
DE 2 KOMMENDE BORGERMØDER
Vi har allerede fastlagt tid og datoer for de følgende 2 borgermøder. Husk at sætte et kryds i kalenderen
allerede nu, så I kan sætte jeres aftryk på områdefornyelsen i Rødkærsbro:
En dag i Rødkærsbro
06. september 2016, kl. 16:00 - 20:00 // Rødkærsbro Hallen, Brandstrupvej 25, 8840 Rødkærsbro
Præsentation af helhedsplanen
15. november 2016, kl. 19:00 - 21:00 // Rødkærsbro Hallen, Brandstrupvej 25, 8840 Rødkærsbro
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
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