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Rødkærsbro: Ønskelisten var lang, da borgerne i 2016 mødtes til de første møder om områdefornyelsen i 

Rødkærsbro. Det endte med fem nedslagsområder, og nu er de sidste to nemlig Lunden og Jernbanegade 

ved at være færdige. 

Foruden Rødkærsbro Borger- og Handelsstandsforening var gruppen Tænketanken også med fra starten, 

men Tænketanken blev opløst, og 12 mennesker har som en del af følgegruppen deltaget i mindre 

arbejdsgrupper. 

Nu mangler så de sidste ting i Lunden og på Jernbanegade, før man kan se til ende på de første fem 

nedslagspunkter. Formanden for borger- og handelsstandsforeningen Kurt Madsen glæder sig over, at man 

er nået så langt. 

- Vi har jo været med hele vejen, haft indflydelse på projekterne og været med til at søge pengene hjem. Et 

toilet i Lunden har haft høj prioritet, for Lunden skal være et sted, hvor alle kan komme. Og jo det er jo 

frivillige, der skal passe det, så vi håber, at folk vil holde øje og passe godt på det hele, siger Kurt Madsen, 

som er fortrøstningsfuld, når det gælder om at finde frivillige til at rengøre toilettet. 

Han glæder sig også over, at området ved Jernbanegade er blevet mere åbent og lyst, ikke kun for byens 

borgere, men også de mennesker som suser forbi i toget. 



- På idémøderne afleverede flere unge sedler med besked om, at de var utrygge ved at gå på Jernbanegade 

om aftenen. Med mindre træer og nyt gadelys er området blevet mere åbent og lyst, siger Kurt Madsen. 

 

 

Byfornyelsen omfatter fire større projekter til cirka 6,5 millioner kroner i alt. Projekterne er planlagt og 

udtænkt af byens borgere i samarbejde med arkitektfirmaet Labland, og de er finansieret med 8,5 millioner 

kroner fra staten, hvor der også var afsat penge ny hjemmeside, til trafiksikring i forbindelse med 

byfornyelsen samt administrative opgaver. 

Det er Rødkærsbro Borger- og Handelsstandsforening, som ejer Lunden, som blev etableret i 1919, og 100 

års jubilæet blev fejret med en stor fest i september sidste år. 

 


