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Onsdag den 17. august 2016, 14:21

Rekordmange borgere deltog i en byvandring med
efterfølgende workshop om at få Rødkærsbro sendt op i en
højere udviklingsgear.
Den store områdeudviklingsproces, som Rødkærsbro skal gennemgå i den næste fem-seks år, blev
for alvor indledt i går aftes med en stor byvandring og en efterfølgende workshop, der samlede
imponerende knap 200 deltagere i Rødkærsbro Hallen - herunder en hel del yngre familier med
børn.
Og det var just arrangørernes hensigt med dette borgermøde. For selvom borgermøder, som
Tænketanken og andre organisationer i Rødkærsbro arrangerer, normalt er velbesøgte, så er det
folk på 50 år og derover, der dominerer i salen. Seniorer var også i flertal i går aftes, men rigtig
mange yngre mennesker - herunder børnefamilier – var også mødt frem. Og deres stemmer har
man savnet i organisationskredse, når det gælder om at få ideer til, hvordan Rødkærsbro skal
komme videre i sin byudvikling og få sig gjort mere attraktiv for tilflyttere..
Avisen traf en af disse børnefamilier, Lene og John Pedersen, der bor på Brandstrupvej. De sagde
om deres motiv til at møde op:
»Når der kommer sådan en opfordring, synes vi da, at man bør vise sin interesse for byen, og vi vil
gerne være med til at bestemme, hvad de mange penge, der er i spil, skal bruges til«.
Og når det gælder ideer til at bruge nogle af de otte rare millioner, så lå et værested til den del af
undgdommen, der ikke er medlem af en idrætsklub, dem på sinde:
»Vi har jo en tom fabrikshal i Rødkærsbro (Nautec, red.), og her kunne man indrette noget for
disse unge. De mangler et stede at være, og det er aldrig godt, hvis man har en større gruppe unge,
der går rundt og keder sig,« siger Lene Pedersen.

Mange idéer
Byvandringen gjorde holdt tre steder i Rødkærsbro: Ved Skolen, i Lunden og området bag
Daglibrugsen. Alle tre steder, fik arrangørerne en sand syndflod af tanker og ideer med sig til
videre foranstaltning. Tænketanken samt Borger og Handelsstandsforeningen havde fået
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assistance fra Viborg Kommunes sagsbehandler, Therese Agerkilde og tre arkitekter fra firmaet
Labland i Århus. Arkitekternes indgangsbøn til byvandringen lød sådan her:
»Når vi går rundt i jeres by, så prøv at forestille jer, at I er kommet til en helt anden by og lad jer
derpå inspirere af de ting, der springer jer i øjene som noget, man må kunne gøre bedre«.
Om det var det, der gjorde udslaget, er ikke godt at vide. I hvert fald var der ikke gået mange
sekunder, før det ene indspark efter det andet kom, uanset hvor man gjorde holdt. Og det i en
sådan grad, at tidsplanen truede med at sprænge.

Ikke give op
Men herudover synes borgerne i Rødkærsbro at være enige med organisationernes egne bud på,
hvad der bør gøres for at få mere vækst i indbyggertallet. Her er det tidligere byrådsmedlem
Holger Andersen fra Tænketanken, der sammenfatter tingene:
»Vi har sådan set alle offentlige services på plads: Ny daginstitution bygges nu, moderniseret
skole, fine idrætsfaciliteter. Vi mangler lige den sidste finish: Det skal være meget mere attraktiv
at komme i bymidten, så her skal ryddes op i bygningsmassen, og trafikken skal lægges om. Et
torv og et grønt område skal anlægges plus en toiletbygning«.
Så på mange måder er det en gåde for borgerne i Rødkærsbro, når man i bedste fald kun har udsigt
til en meget beskeden vækst i indbyggertallet. En af de yngre deltagere i arrangementet, KirstenMarie Hedeland, der bor på Faldborgvej, udtrykte det på denne måde:
»Det gøres måske ikke bare ved, at vi forskønner byen med parker, stier og torve. Rødkærsbro og
andre mindre bysamfund i vores del af landet er oppe imod stærke kræfter i samfundet, der får
folk til at samle sig i de større byer. Men selv om vi har praktisk talt alt i Rødkærsbro, så skal vi
ikke give op. Vi skal tværtimod blive ved med at forbedre vores by«.
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