NEDSLAGSOMRÅDE01 // CENTRUM
• Fokus på strækningen langs Jernbanegade bl.a. udtynding af nuværende beplantning.
• Opsætning af karakterfuld belysning
• Etablering af et lille opholdsareal foran Dagli’ Brugsen
• Bedre trafikalt flow omkring centrum
• Optimering af parkeringsmuligheder
NEDSLAGSOMRÅDE02 // LUNDEN
• Åbnes op og tyndes ud, så den fremstår mere gennemsigtig
• Gøres handicap- og ældrevenlig
• Nye legeredskaber der supplerer de eksisterende
• Etableringen af en platform til et festtelt
• Lys på stierne
NEDSLAGSOMRÅDE03 // ÆBLESKOVEN OG HALLEN
• En cykelbane som skaber forbindelse mellem Æbleskoven og hallen
• Belysning langs Æblestien
• Etablering af shelters og bålhytter som en del af en større ’Naturbase’
• Spejderaktivitet rykkes til Æbleskoven
• Opsættelse af 2 bomme så private biler ikke kan køre ind i området
NEDSLAGSOMRÅDE04 // BLOMSTERKVARTERET
• Der etableres legeredskaber for småbørn på det store grønne areal der vender op mod byen.
NEDSLAGSOMRÅDE05 // INFRASTRUKTUR
• Fartnedsænkning på hovedvejene
• En sikker skolevej
• Optimering af parkering og bustrafik ved centrum
• Sammenhængende stisystem rundt i byen samt formidling af stierne
Husk at komme til præsentation af helhedsplanen tirsdag d. 15. november. Her er det SIDSTE CHANCE for
at komme med finjusteringer og kommentarer til den overordnede prioritering!
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
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Der er endnu ikke fastlagt en endelig prioritering af midlerne i forhold til nedslagsområderne, men følgegruppen
arbejder i øjeblikket med nedenstående 5 områder. Underpunkterne skal ses som en ’her-og-nu-status’ af
projektet, og vi vil understrege, at ikke alle punkter bliver realiseret i forbindelse med områdefornyelsen.
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Vi arbejder på højttryk med at få samlet op på trådene fra de to første følgegruppemøder. Helhedsplanen og
nedslagspunkterne er ved at tage form og bliver lige nu finpudset, så de er klar til den endelige præsentation
tirsdag d. 15. november 2016.
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Til borgerne i Rødkærsbro
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