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Tusind tak for det flotte fremmøde til præsentationen af helhedsplanen d. 15. november! Her præsenterede 
følgegruppen helhedsplanen for byens interesserede borgere. Følgegruppen stod sammen om helhedsplanen og 
svarede flot på alle spørgsmålene fra salen. Der var stor opbakning til helhedsplanen fra de fremmødte borgere 
og præsentationen sluttede med højlydte klapsalver. Præcis som vi havde håbet på! 

Ud over begejstring fra borgerne i salen, kom der også nogle gode spørgsmål, som efterfølgende er blevet drøftet  
og taget stilling til internt i følgegruppen. Følgegruppens sidste finjusteringer af helhedsplanerne indarbejdes nu 
i programmet, inden det sendes til politisk behandling i starten af det nye år.  

// HVAD SKAL DER NU SKE?
Den kommende tid vil vi bruge  på at udforme og skrive det spændende byfornyelsesprogram for Rødkærsbro. 
Nedslagsområder, som vil blive behandlet i programmet, stemmer overens med de delområder, der blev 
præsenteret til borgermødet d. 15. november: Centrum, Lunden, Æbleskoven inkl. forbindelsen til Hallen, 
Sydbyen, Infrastruktur samt Kunst og formidling. Programmet vil blive sendt til politisk behandling i starten af 
2017, hvorefter programmet sendes til endelig godkendelse ved Bolig-, Integrations og Udlændingeministeriet.

// ARBEJDSGRUPPER
I løbet af januar / februar 2017 vil der blive etableret arbejdsgrupper, som skal arbejde mere detaljeorienteret 
med de udpegede nedslagsområder. Arbejdsgrupperne vil tage udgangspunkt i den allerede eksisterende 
følgegruppe og indsatsområdernes hovedinteressenter. Følgegruppen vil mødes i løbet af det nye år og finde ud 
af, om der mangler kvalifikationer i følgegruppen, som kan understøtte de enkelte projekter. Interesserede kan 
rette henvendelse til Kurt Madsen fra følgegruppen. Kurt kan kontaktes på e-mailadressen: roedkaersbrohallen@
webspeed.dk og følgegruppen vil herefter tage stilling til henvendelsen. Følgegruppen er desuden navngivet på 
kommunens hjemmeside under områdefornyelsen for Rødkærsbro.

// GLÆDELIG JUL!
Til slut er der blot at ønske rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle i Rødkærsbro. Vi ser frem til det videre 
samarbejde i 2017, hvor områdefornyelsen bevæger sig ind i projekteringsfasen!

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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