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Boligministeriet og Viborg Kommune har givet Rødkærsbro
otte millioner kroner. Men hvordan vil I bruge dem, spørger
man nu borgerne.
I den kommende weekend får alle husstande i Rødkærsbro en noget usædvanlig sommerhilsen i
form af et postkort med kommunen og Labland-arkitekterne som afsendere. Postkortet indeholder
en opfordring til, at borgerne nu fortæller, hvordan de helst ser otte millioner kroner brugt på at
udvikle Rødkærsbro.
Længe har det været kendt, at Viborg Kommune gerne ville søsætte et områdefornyelsesprojekt
med støtte fra staten i Rødkærsbro. I fjor gik sagen imidlertid død i det kommunale system. Men
nu er der bevægelse igen. For Viborg Kommune har ansat en ildsjæl i skikkelse af projektleder
Therese Agerkilde, og hun har sat skred i sagerne. Organisationerne i Rødkærsbro – Tænketanken,
Borger og Handelsstandsforeningen, idrætsklubberne med flere – ja, de har hele tiden stået parate
og har længe trippet utålmodigt efter at få nogle af de mange forslag og visioner, der står nævnt i
stationsbyens flotte borgerplan, realiseret:
»Men én ting er, hvad der står i borgerplanen. Vi føler os på ingen måde sikre på, at den
repræsenterer alle de tanker og idéer til ny byudvikling, der findes blandt borgerne i Rødkærsbro,«
siger Frede Hansen, sekretær i Tænketanken. Og Kurt Madsen, formand for Borger- og
Handelsstandsforeningen, supplerer:
»Nej, vi må være ærlige og sige, at de mennesker, der møder op til vores borgermøder, har
aldersmæssig slagside. Det er de 50 plus-årige, der typisk kommer. Men nu har vi givet hinanden
håndslag på, at vi vil gøre en særlig indsats for at få de yngre og helt unge familier i tale«.

Helhedsplan
Begge organisationsfolk synes også, at der er noget at lokke med: Det områdefornyelsesprojekt,
som staten og Viborg Kommune har sagt ja til at gennemføre i Rødkærsbro, har cirka otte
millioner kroner til rådighed. De knap tre millioner er statspenge. Resten kommer fra
kommunekassen:
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»Så derfor spørger vi nu alle i Rødkærsbro: Hvad vil du helst bruge de otte millioner til? Hvad
synes du, vi i særlig grad mangler for at gøre Rødkærsbro til et endnu mere attraktivt sted at bo«,
forklarer Kurt Madsen.
En indbydelse udformet som et postkort til en idéaften med indlagt byvandring tirsdag 16. august
bliver husstandsomdelt i den kommende weekend. Men det er ikke den eneste form for
markedsføring, der vi finde sted:
»Nej, vi hænger også plakater op over alt i Rødkærsbro, og når vi så gerne vil have fat i de unge
familier, tilbyder vi både fællesspisning og børnepasning i Rødkærsbro Hallen, så mor og far kan
få det fornødne frirum til at tænke byudviklingstanker sammen med en masse andre borgere,«
siger Frede Hansen.
Når idéaftenen er forbi, både håber og tror Frede Hansen og Kurt Madsen på, at borgerplanen er
blevet suppleret med en masse nye forslag. Ellers bliver der flere muligheder for at præge brugen
af de mange rare penge: 6. september bliver der arrangeret et såkaldt bylaboratorium. Og 15.
november vil man afvikle endnu et stormøde, hvor alle de forslag, idéer og tanker, der er fremsat,
bliver præsenteret i en helhedsplan for Rødkærsbro. Også her er der mulighed for at komme med
de allersidste indspark, inden man i løbet af 2017 går i gang med at realisere planen.

Flere indbyggere
Projektet strækker sig over de kommende fem år, så Rødkærsbro vil fremstå i sin nye attraktive
skikkelse i 2022:
»Vores indbyggertal skulle gerne vokse noget mere, end det gør lige nu. Vi har objektivt gode
muligheder for at få nye tilflyttere i og med den korte bil- og togtransport til Viborg og vores
mange industrivirksomheder. Alle de grundlæggende ting er jo på plads her i byen: Moderniseret
skole, helt ny daginstitution på vej, en stor idrætshal i udvidelsesplaner og et supermarked. Men vi
skal lige have det sidste med,« påpeger Frede Hansen.
Rødkærsbro har lige nu 1.665 indbyggere:
»Men den allerseneste udvikling viser, at et pænt antal børnefamilier har fået øje på de mange de
gode sider, der findes ved at bo i en by af vores størrelse. Nu gælder det om at sikre, at den
udvikling fortsætter og forstærkes i de kommende år,« slutter Kurt Madsen.
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