
KÆRE RØDKÆRSBRO

I skal have et kæmpe tak for alle jeres postkort. Vi har modtaget over 100 styks og er meget begejstret 
for jeres kæmpe opbakning og engagement! Som tak for jeres inputs og kreative idéer, vil vi løbende 
sende postkort tilbage til jer. De kan læses ved Dagli’ Brugsen, Rødkærsbro Hallen, Rødkærsbro Skole og 
Shop In og vil give jer et indblik i områdefornyelsens status og fremgang.

EN WORKSHOP FYLDT MED ENERGI
Tirsdag d. 16. august 2016 blev det første borgermøde afholdt. Også her skal I have et stort tak for 
det fantastiske fremmøde. Vi fik utroligt mange inputs under både byvandring og den efterfølgende 
workshop, som var fyldt med idéer og kreative energier. Vi noterede os bl.a. følgende ønsker: belysning 
på stisystemer, en forbedring af Lunden, en legeplads i Blomsterkvarteret, et centralt bytorv og mange 
mange flere. 

Efter borgermødet har vi brugt tiden på at samle op og kategorisere den store mængde information, 
vi har indsamlet. Therese fra Viborg Kommune er desuden ved at fastlægge den følgegruppe, som vil 
følge projektet på tæt hånd og deltage i udviklingen af de konkrete projekter. Der er allerede over 10 
engagerede borgere, der har meldt sig på banen. 

VI INVITERER TIL ÅBENT HUS!
Tirsdag d. 6. september afholdes ’En dag i Rødkærsbro’ i Rødkærsbro Hallen. Arrangementet holder 
åbent fra kl. 16:00 - 20:00, med en officiel velkomst kl. 18:00. Denne eftermiddag vil fungere som et 
åbent hus, hvor I løbende kan komme og gå. I kan derfor kigge forbi Rødkærsbro Hallen på det tidspunkt, 
der passer jer bedst!

’En dag i Rødkærsbro’ byder på forskellige stationer, som bl.a. vil inspirere jer til at sætte fælles billeder 
på jeres idéer og blive endnu mere specifikke omkring jeres ønsker for områdefornyelsen. I vil løbende 
kunne forsyne jer med kaffe og kage.

Forud for ’En dag i Rødkærsbro’ inviteres 6.A og 6.B fra Rødkærsbro Skole til en børneinddragende dag, 
som giver børnene mulighed for at sætte deres eget aftryk på områdefornyelsen. Børnenes inputs vil 
vises frem for hele byen under åbent hus-arrangementet. 

Vi glæder os til endnu en idérig og inspirerende dag med jer! 

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 architects

Til borgerne i Rødkærsbro

8840 Rødkærsbro

Viborg Kommune, Danmark
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