ÅBENT HUS
Sted: Landsbykontoret
Dato: Info følger
Se de foreløbige skitser og sæt ord
på dine umiddelbare tanker om
projektets status.

Sted: Sundstrup, Fiskerhuset
Dato: Mandag d. 2. oktober 2017
Tidspunkt: kl. 19:00 - 21:00

2018

Sted: Låstrup, Forsamlingshuset
Dato: Tirsdag d. 3. oktober 2017
Tidspunkt: kl. 18:30 - 21:30
Sted: Ulbjerg, Forsamlingshuset
Dato: Tirsdag d. 3. oktober 2017
Tidspunkt: kl. 19:00 - 21:00

BEHANDLING AF PROGRAM
Dato: Februar - maj 2018
Byfornyelsesprogrammet
behandles politisk og hos Trafik-,
Bygge- og Boligstyrelsen.
Programmet forventes endeligt
godkendt i maj 2018.

Sted: Skringstrup, Forsamlingshuset
Dato: Onsdag d. 4. oktober 2017
Tidspunkt: kl. 17:30 - 20:30
Sted: Skals, Hallen
Dato: Onsdag d. 4. oktober 2017
Tidspunkt: kl. 18:00 - 21:3o

LANDSBYKONTORET
Sted: Info følger
Dato: Efteråret 2017, info følger
Landsbykontoret holder løbende
åbent. Du kan holde øje med
åbningstider og arrangementer på:
www.viborg.dk/byfornyfjordklyngen

FØLGEGRUPPE 2.0
Dato: Forår 2018 - 2022
Følgegruppen arbejder videre
med indsatsområderne og følger
områdefornyelsen på tæt hånd frem
til projektets afslutning.

2019 - 22

Kom forbi et infomøde nærmest dig.
Her kan du høre nærmere om
områdefornyelsen og sætte dit første
aftryk på projektet. Aftenen vil også
gøre dig klogere på Fjordklyngens
arbejde og Min Landsby APP - en
elektronisk platform, der samler
landsbyernes aktiviteter ét sted.

PRÆSENTATION AF PROGRAM
Sted: Info følger
Dato: Januar 2018, info følger
Det færdige byfornyelsesprogram
præsenteres for hele Fjordklyngen
til et offentligt borgermøde, hvor
du er inviteret.

ANLÆG
Dato: 2019 - 2022
I byfornyelsesprogrammet får du
en mere detaljeret tidsplan for
delprojekternes anlæg og indvielse.
AFSLUTNING
Dato: 2022
Områdefornyelsen i Fjordklyngen
afsluttes efter 5 år.

OMRÅDEFORNYELSE
FJORDKLYNGEN
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LÅSTRUP

2017

INFOMØDE
Sted: Nr. Rind, Forsamlingshuset
Dato: Mandag d. 2. oktober 2017
Tidspunkt: kl. 18:00 - 21:00

NR. RIND

Saet al
kryds i ekrael de nu
enderen

OMRÅDEFORNYELSE

FJORDKLYNGEN

SUNDSTRUP

SEND OS ET POSTKORT
Sted: Landsbykontoret
Dato: Info følger
Kig forbi Landsbykontoret, hvor
du kan sende os et postkort med
dine drømme og ønsker til områdefornyelsen.

SKALS SKRINGSTRUP ULBJERG

FORELØBIG TIDSPLAN
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KÆRE BORGERE
I FJORDKLYNGEN
Viborg Kommune har inden for de seneste år
gennemført områdefornyelser i blandt andet
Ørum og Vammen. Nu er turen kommet til Skals,
Skringstrup, Ulbjerg, Sundstrup, Nr. Rind og
Låstrup, der fra 2017 og frem til 2022 vil udgøre
rammerne for den kommende områdefornyelse i
Fjordklyngen.
Har du spørgsmål til projektet, som du ikke kan
finde svar på via ovenstående hjemmeside, skal
du være velkommen til at ringe mig op eller
sende en e-mail.
Jeg glæder mig til et spændende samarbejde!
Med venlig hilsen
Therese Agerkilde
Projektleder på områdefornyelse Fjordklyngen
Teknik & Miljø, Plan
Viborg Kommune, Prinsens Alle 5
Direkte tlf.: 8787 5204
E-mail: thra@viborg.dk

9 MILLIONER KRONER

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har
bevilget 3 mio. kr. til områdefornyelsen, under forudsætning af at Viborg
Kommune lægger 6 mio. kr. i projektet. Områdefornyelsesmidlerne udgør dermed en sum på 9 mio. kr., som
kan bruges til fysiske tiltag fx forbedring af torve og pladser eller etablering af nye mødesteder i landskabet
mellem de seks byer. De 9 mio. kr.
dækker også rådgiverhonorar, administrative lønninger og udgifter forbundet med borgerprocessen.

EN FEMÅRIG PERIODE

Områdefornyelsen er en 5-årig indsats, der skal give de seks byer i Fjordklyngen et kvalitetsløft og gøre området mere attraktivt for bosætning og
private investeringer. Områdefornyelsen starter i 2017 og afsluttes i 2022.
Fjordklyngens borgere vil blive orienteret gennem hele den femårige periode, som områdefornyelsen strækker
sig over.

BORGERINDDRAGELSE

Borgerinddragelse og lokalt ejerskab spiller
en vigtig rolle i områdefornyelsen. Derfor får
du i løbet af processen mulighed for at sætte
dit aftryk på projektet. På bagsiden af denne folder finder du en tidsplan. Her kan du
se, hvornår du har mulighed for at bidrage til
områdefornyelsen i Fjordklyngen.

FØLGEGRUPPENS ARBEJDE

Der er med afsæt i Fjordklyngerådet nedsat
en følgegruppe, der skal følge projektet på
helt tæt hånd. Når programmet er godkendt
nedsætter følgegruppen mindre arbejdsgrupper fordelt på indsatsområder. Hvis behovet opstår, inviterer vi også andre hovedinteressenter indenfor i arbejdsgrupperne.

BYFORNYELSESPROGRAM

I 2017 skal der udformes et program i tæt
samarbejde med borgerne i Fjordklyngen.
Programmet indeholder en helhedsplan, der
udpeger en række indsatsområder, som skal
fornyes gennem de følgende 5 år. Når kommunalbestyrelsen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har godkendt det færdige program, kan vi tage hul på anlæggelsesfasen.

