Frederiks byfornyelse (Rødt er ændringer pr. 17/8)
Udkast til den vision som skal danne rammen omkring Frederiks.
Frederiks, en tryg landsby i udvikling og vækst, hvor børn, unge, voksne og ældre mødes og skaber
fællesskaber og sammenhold. En by på landkortet med engagerede indbyggere og med et aktivt
idræt- og ungdomsliv. Byen er centralt placeret i Midtjylland med god infrastruktur. Frederiks har
historie, skøn natur og unik farverig kunst, der er højt til loftet med muligheder og nytænkning for
alle.
Ændret Visionsoplæg pr. 17/8 2016:
Frederiks, en tryg landsby i udvikling og vækst, hvor børn, unge, voksne og ældre mødes og skaber fællesskaber og
sammenhold. En by på landkortet med engagerede indbyggere og med et bredt og aktivt idræts- og ungdomsliv.
Byen er centralt placeret i Midtjylland med god infrastruktur. Frederiks har historie, skønne grønne områder og et
alsidigt kunst- og kulturliv.
Hurra ord som blev sat på Frederiks
 Farve
 Børnekunst
 Kunst
 Virkeligheden flytter ind (Med flygtningene møder vi den). Er vi presset af andre landsbyer?
 IT
 Kommunikation
 Sundhed, sammenhold, fællesskab
 Hjertesti, (kan jo kombineres med kunst)
 Stærk by med historie som bare fortsætter. Fra ingenting til en god og tryg familie by
 Velvære
 Særligt for Frederiks
 Bofællesskab, alternativt
 Mennesker der er engageret i lokalområdet
Interessegrupper- udkast til udvalg








Trafiksikkerhed
Unge, der ikke spiller bold
Nye boligområder
Kunst
Motionssti
Sundhed
Velvære

Forslag til de udvalg som skal arbejde i rammen af visionen for Frederiks
 Trafiksikkerhed og forskønnelse – (Christian, Merete)
 Bolig- og erhvervsudvikling – (Lars, Helmut)
 Motion og sundhed – (Henriette, Ole)
 Kunst- og kulturliv – (Connie, Lisbet)
 Koordinationsgruppen, økonomi, kommunikation.
Udvalgene skal tænke alle aldersgrupper ind. Derfor skal vi ved præsentation få forklaret, at det vil være
vigtigt, at alle aldersgrupper er repræsenteret, og at man kan dele opgaverne op, så det ikke er for
uoverskueligt. Vi står som igangsætter og kontaktperson til udvalgene og ikke nødvendigvis
formænd/kvinde.

