Projekt byfornyelse af Frederiks
Forhistorie
Der har af flere omgange været talt om byfornyelse af Frederiks. Senest var en gruppe borgere d. 1. marts
2016 til et møde, hvor de bestemte, at nu skal byfornyelsen i Frederiks i gang. Tilstede var Lars Kristensen,
Inge-Lise Sterup, Christian Grøne, Kim Rasmussen, Gitte Nødskov og Merete Langdahl. Derudover havde de
inviteret repræsentanter for Handelsstandsforeningen og Borgerforeningen. Som tovholder for projektet
fik de engageret Lisbet og Ole Mølgaard, som så var med til et møde d. 25. maj 2016 med følgende
deltagere: Lars Krog, Jørgen Maagaard, Arne Christensen, Lars Kristensen, Christian Grøne, Merete
Langdahl.
Nedenstående er en sammenskrivning af ideer og tanker fra begge møder
Så mange som muligt skal have ejerskab
Det skal være hele byens projekt. Derfor ikke alene et politisk parti eller en enkelt forening. Vi arbejder for
hele Frederiks. Dette arbejde skal gerne give sammenhold i Frederiks, så indbyggerne får ejerskab.
Opstartsmøde: torsdag d. 16. juni kl. 19.00 i Den Gamle Præstegaard, Nørregade 27.
Til dette møde inviteres repræsentanter fra foreninger, erhvervsliv, m.fl., så vi kan få indtryk af de
muligheder, ideer, behov, potentialer, udfordringer og fremtidsvisioner, der er for en byfornyelse.
(Borgerforening, Handelsstandsforening, de enkelte virksomheder/forretninger, Idrætsforeninger, Klubber,
Plejehjem, Skole, Alhede-Hallerne, FDF, Frederiks, Svømmeklub, mm. mm.)
Opstartsgruppe og borgermøde
Ved mødet d. 16. juni skal en opstartsgruppe etableres med Lisbet og Ole Mølgaard som tovholdere. Denne
skal forberede og indkalde til borgermødet i august. Der er forhåbentlig mange, som vil gå ind i større eller
mindre dele af et byfornyelsesprojekt, men forhåbentlig også nogle som vil gå ind i opstartsgruppen, så den
bliver en mere formaliseret projektgruppe.
Sidst i august skal der arrangeres et borgermøde, så alle kan komme med ideer og blive en del af projektet.
Borgerne skal have ejerskab.

Hvilke potentialer har Frederiks?











Frederiks beliggenhed god og vigtig
Beliggenhed i forhold til arbejde
Bolig til god pris så man ikke bliver stavnsbundet
Foreningernes by, Idrætslivet vokser
Hal, svømmehal (som går rigtig godt)
Adgangen til skoler
Dagligvarebutik
Trafikmuligheder – også med bus
Naturen
Frederiks historie

Hvilke udfordringer har Frederiks?












Vi er ikke på landkortet, hvem kender Frederiks
Trafik (som også er god for forretningerne) Trafikken som er en livsnerve for forretningslivet, men
også giver store gener.
Erhvervsmæssigt er man bange for at udviklingen vil gå i stå. Byerne skal være større og større for
at handel og erhverv kan overleve
Det er måske ikke specialbutikker, vi skal satse på, de vil ikke overleve, vi er ingen stor handelsby.
Hvis specialbutikker går sammen kan det evt. lade sig gøre.
Kan Handelsstandsforeningen bestå?
Frederiks skal være for alle aldersgrupper
Vi skal arbejde sammen – vi skal have et fællesskab. Vi har f.eks. ikke et ejerskab, så vi kan banke en
byfest op. Det kan også være konceptet, der er forkert. Kan man lave noget hyggeligt, folk vil ikke
bare sidde og drikke øl, der skal være noget andet. Talentaften for børn var god.
Hoppearrangement for børn i hallen var en succes. Traktortræk var en succes, men AIF mente ikke
det hørte med i en byfest.
Vi skal arbejde med kulturen, sporten og lign.
Vi mangler noget for dem, som ikke dyrker sport?
Hvad med dem, som falder fra idræt ved 12-14års alderen?

Placering, vejforhold mm.
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Midtbyen skal være fokus – vejen igennem der bliver set
Ny sikker rundkørsel
Balance i byen øst-vest
Reklamer for byen, skiltning i byen f.eks. til anlæg, hal, svømmehal osv.
Luk vejen til Havrevænget, for at sælge grunden med Spar butikken, indkørsel fra Jernbanegade.
Etabler sti bag Havrevænget/Risvænget – åbne op for byggegrunde derovre.
Rundkørsel udvides på uno-x grund – skæv rundkørsel. Grunden også bruges til andet.
Veje/adgangsforhold, - tunnel under vejen
Udvikling af scenen i anlægget
Kan der laves noget med kroen? Er en udfordring og god mulighed.
Tanker om XL-Byg grunden?
Kæmpe for årets landsby

Andre ideer
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De sociale medier skal vi arbejde mere med F.eks. Frederiks byfornyelse på Facebook.
Evt. lave en folder ”Velkomst til Frederiks”, ejendomsmæglerne putte det i deres salgsmappe, når
folk flytter hertil eller får materiale om et hus eller en grund i Frederiks.
Kig ud til andre byer, hvordan de har grebet det an. Se Ålestrup børne- og voksenlegeplads, der er
rigtig god.
Kan vi skabe en spændende historie for Frederiks og omegn? En historie, som både nuværende og
kommende borgere kunne se sig selv i og være stolte af?
Svømmehal (som går rigtig godt) udvides til vandland
Frederiks skal være attraktiv at flytte til
Skille sig ud
Målgruppe?
Hyre arkitekter til at lave byfornyelses forslag, evt. lokalgruppe lave oplæg
Inge-Lise undersøger om vi kan søge lidt penge til startskud et sted.

Til næste møde den 16/06-2016 hos Ole og Lisbet kl. 19.00 inviteres
Deltagere:
Alle, som tidligere har været med til møderne.
Lisbet og Ole, tovholdere. Ole Mølgaards e-mail: olem@galleri-pg.dk.
Nedenstående foreninger, virksomheder, forretninger, institutioner, mm. inviteres (ansvarlig for dette står
til højre). Tilbagemelding til Ole med navn og e-mail.
Aif, Pia Arnt, Jonas Steiniche
Skf, Lisbeth Kristiansen
FDF, Karsten Maagaard
Hallen, Inge-Lise Sterup
Skolen, Henriette Kriegbaum
Menighedsrådet
Tawi
Lars Trier
Karup projekt, Tom Jepsen
Mac Y, Søren Nørgaard
Friplejehjemmet

- Christian
- Merete
- Lars Krog
- Merete
- Merete
- Jørgen
- Arne
- Lars Krog
- Merete
- Ole
- Ole
Referent: Ole Mølgaard

Følgende er efterfølgende blevet inviteret til opstartsmødet 16/6 2016.
Karup byfornyelses projekt

Tom Jepsen

tom@drakenvej.dk

Ungdomsskolen

Ranjith

Rba@viborg.dk

FDF

Brian

Brian@fdf.dk

Formand SKF

Lisbeth Kristiansen

lisbethkristiansen@live.dk

51 21 70 98

Hallens bestyrelse og Landsbysammenslutningen

Inge-Lise Sterup

fts.sterup@fibermail.dk

20 90 58 39

Skolebestyrelsen

Henriette Kriegbaum:

kriegbaum@hotmail.dk

28 15 06 11

AIF

Jonas Steiniche

jonassteiniche@yahoo.dk

AIF

Pia Arnt

AIF

Evt. en tredje ??

Menighedsrådet

Svend Erik Christensen sve@email.dk

21 45 73 08

Mac Y

Søren Nørgaard

soren@macy.dk

86 66 27 64

Byens Kagemand

Lars Trier Nielsen

byens.kagemand@tdcadsl.dk 86 66 22 11

Friplejehjemmet

Hanne Jørgensen

svendfff@gmail.com

86 66 10 10

Borgerforening og Viborg Landsbysammenslutning Connie Stentebjerg

kc.stentebjerg@webspeed.dk 29 72 45 02

Borgerforeningen

Jørgen Maagaard

LJMAAGAARD@gmail.com

40 41 18 22

Borgerforeningen

Arne Christensen

abchris@mail.dk

21 41 98 86

Dagli' Brugsen

Lars Krog

lars.krog@daglibrugsen.dk

23 80 96 97

Opstartsgruppe

Christian Grøne

fam.groene@gmail.com

20 45 54 08

Opstartsgruppe

Merete Langdahl

m3l@live.dk

22 46 45 37

Opstartsgruppe og Gårdejer "Elmegården"

Lars Kristensen,

elmegaarden@fibermail.dk

21 79 78 49

Min Købmand

Kennet Siig

0516286@SPAR.dk

31 71 13 37

Tovholder

Lisbet D. Mølgaard

lisbet@galleri-pg.dk

40 20 16 58

Tovholder

Ole Mølgaard

olem@galleri-pg.dk

20 23 52 22

