Seneste udvikling:

FAKTAARK

igang og pro,iekterne forventes implementeret henover de næste 3 år
Rødkærsb ro og .. Cmrådefornyelse
Ny branding profil er under udarbejdelse med ny vision, payoff og '¿isuel identitet StØttet
op af udarbejdelse af ny video og h1emmeside samt markedsføringskampagne i 2018/19.
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Demografi

18-24 nge
25-39 årige: Overvægt
65-79 årige: Overvægt
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Byggegrunde

Ca.15 byggegrunde

Ca. 2.000 arbejdspladser
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Kontaktperson

Frede Hansen, Tænketanken
fredehansen @ hotmai l.com
...|æs mere på roedkaersbro.dk
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Rødkærsbro og omegn
SWOT-analyse

E

Store Ønsker (prioriteret)

ì

STYRKER

'.
.
'.
.
.
'

1.

Aktiv by med et stærkt sammenhold og mange ildsjæle/frivillige
Mange arbejdspladser i byen og omegn (Arla, Grundfos etc.)
Nyt børnehus med integreret vuggestue og børnehave
Renoveret og velfungerende skole fra 0-9 klasse + SFO/Klub
Gode samllngspunkter (Hal, Fælleshus etc.)
God infrastruktur (stationsby, tæt på Viborg, Bjerringbro, Silkeborg)
Fremtidssikret billig og grøn fjernvarme (overskudsvarme/biogas/Arla)
Billige b)¡ggegrunde og nyrenoverede lejeboliger (RødkærParken)

Udvidelse af Rødkærsbro Hallen, så kapaciteten kan dække behovet og samtidig
ønsket om at blive Viborg Kommunes hal, der er særligt indrefiet/bygget til

handicap-idræt.

2.

Cykelstiforbindelser

3.

Facaderenovering og nedrivning af nedslidte privat- og erhvervsbygninger

SVAGHEDER

'

Nedrivninosmodne orivate- oo erhvervsbvoninoer skæmmer bven

Små Ønsker (prioriteret)

MULIGHEDER
Vi ser en mulighed i at Rødkærsbro Hallen kan blive indrettet/ombygget med særligt

'

fokus på handikap-idræt Viborg Kommune mangler faciliteter til handicap-idræt
vil være best-in-class for handicap-idraet i Viborg Kommune.
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Kapaciteten i Rødkaersbro Hallen kan ikke dække behovet, der er nu og ifremtiden
udvidelse nødvendig indenfor en overskuelig årrække.
Flest flvotninoe (forholdsmæssiot) i Viboro Kommune. For at sikre en fortsat oositiv
integration skal niveauet normaliseres, og vi har fortsat behov for hy'ælp til
integrationsopgaven fra Kommunen.
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Fortsat støtte til integration af fl)¡gtninge (forlængelse af Mette Fenger som
integrationskonsulent) samt normalisering af niveauet af flygtninge.

2. By-eftersyn

(nedslidte fortove, fliser mv)
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Rødkærsbro og ornegn
Beskrivelse
Udvidelse af Rødkærsbro Hallen
Kapaciteten i Hallen kan ikke dække det nuværende behov og overtid bliver udfordringerne endnu større. Rødkærsbro hallen harderfor de seneste år arbejdet intens med et
ønske om også at blive best-in-class for handicap-idræt i Viborg Kommune.

Cykelstiforbindelser
har særligt 3 strækningeç som udgør en særlig høj risiko, som vi gerne vil have forbundet med cykelsti. Det værende:
Rødkærsbro Ð Bjerringbro (ca. 2,5 km.)
Elsborg Ð Rødkærsbro (ca.3 km)
Rindsholm Ð Sdr Rind Ð Brandstrup ('Den midljyske cykelstjerne'ca. 6 km)
Bjerrevej (Østerled til Brandstrupvej ca 500m)
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Facaderenovering og nedrivning af nedslidte privat- og erhvervsbygninger
Der er en række ejendomme, der er nedslidte, og enten bør renoveres eller nedrives. Vi kunne godt bruge Kommunens hjælp til at skabe et ide-katalog til hvordan vi (og ejerne af
ejendommene) kan sikre et ensartet udtryk. Samtidig er der en række erhvervsejendomme (herunder Navtek, Hudevad) der med fordel kunne rives ned, hvorfor bidrag fra
nedrivningspuljer vil være højt værdsat.
Støtte til integration af flygtninge samt normalisering af antallet.
sikre på, at vi på sigt kan håndtere det via frivillighed. Derfor har vi behov for

1. At antallet normaliseres, så vi i den nærmeste fremtid kan komme ned på gennemsnittet i Viborg Kommune
2. At vi får støtte til integrationsindsatsen (lntegrationskonsulent Mette Fenger) indtil antallet er normaliseret.
By-eftersyn (nedslidte fortove, fliser mv)
Vi vil gerne invitere en repræsentant fra forvaltningen ud til et by-eftersyn med henblik på at få identificeret forhold i byen, som bør udbedres.

