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HVAD ER EN OMRÅDEFORNYELSE?
En områdefornyelse er en 5-årig indsats, der skal give byen et kvalitetsløft og gøre den attraktiv for bosætning og private investeringer. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har godkendt Viborg
Kommunes ansøgning og støtter områdefornyelsen i Rødkærsbro med 2,8 mio. kr., under forudsætning
af en kommunal egenfinansiering på 5,6 mio. kr. Områdefornyelsesmidlerne udgør dermed en sum på 8,4
mio. kr., der kan bruges til fysiske tiltag som eksempelvis forbedring af torve, pladser samt trafikale forhold. Sammen med områdefornyelsen kan der desuden søges supplerende midler til bygningsfornyelser,
hvis byen har behov for istandsættelse eller nedrivning af nedslidte boliger.
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Viborg Kommune har inden for de seneste år gennemført områdefornyelser i blandt andet Ørum og
Vammen. Nu er turen kommet til Rødkærsbro, der fra 2016 og frem til 2021 vil udgøre rammerne for den
kommende områdefornyelse!
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Eftersom Viborg Kommune har fået reserveret midler til områdefornyelsen er tiden nu inde til at tage hul
på udarbejdelsen af byfornyelsesprogrammet.
HVAD ER ET BYFORNYELSESPROGRAM?
Byfornyelsesprogrammet er hele grundlaget for områdefornyelsen og udgør det væsentligste redskab
for det videre arbejde, idet den beskriver hvordan kommunen vil opnå de mål, der er fastsat for at igangsætte en positiv udvikling for området. Programmet udformes i tæt samarbejde med jer og indeholder
en helhedsplan, som udpeger en række indsatsområder, som skal fornyes gennem de følgende 5 år. Når
kommunalbestyrelsen har godkendt det færdige program, sendes det til ministeriet til endelig godkendelse. Først når ministeriet har godkendt byfornyelsesprogrammet, kan de udpegede indsatsområder
påbegyndes.
SÆT ALLEREDE NU KRYDS I KALENDEREN!

Til borgerne i Rødkærsbro

8840 Rødkærsbro

16. august 2016, kl. 18:00 - 20:00 // Infoaften med byvandring og fællesspisning //
Rødkærsbro Hallen, Brandstrupvej 25, 8840 Rødkærsbro

Her skal I vise byen frem og på banen med ideer til byens nye helhedsplan. I får desuden mulighed for at blive en del af en
bredt repræsenteret følgegruppe, som skal varetage byens ønsker og ideer og følge områdefornyelsen på helt tæt hånd!

							
06. september 2016, kl. 16:00 - 20:00 // En dag i Rødkærsbro

Denne dag inviteres I til et bylaboratorie, hvor I sammen kan tale om fremtidens Rødkærsbro ud fra en række
inspirationsbilleder og prioritere mellem udvalgte indsatsområder i byen.

15. november 2016, kl. 19:00 - 21:00 // Præsentation af helhedsplan

Her inviteres hele byen til en uformel dialog, hvor I præsenteres for Rødkærsbros nye helhedsplan og godkender den
økonomiske prioritering af indsatsområderne. Samme aften kan I tilmelde jer spændende arbejdsgrupper, der skal på banen
efter ministeriets godkendelse af byfornyelsesprogrammet.

Vi glæder os til et spændende samarbejde! I mellemtiden kan I læse mere om områdefornyelsen på:
www.viborg.dk/byfornyelse eller kontakte Therese Agerkilde: tlf. 8787 5204 // e-mail: thra@viborg.dk
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