ARKITEMA
28. JUNI 2017

HELHEDSPLAN
RINGKØBING
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Vision - hvor vil vi hen?
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PROGRAM
Velkommen
Præsentation af proces og planer
- oplæg
- snak med din nabo
- spørgsmål og kommentarer i plenum
Kortlægning af ressourcer
- introduktion til Markedsplads
- Markedsplads over idéer
Opsamling og overblik over processen herfra
Tak for i dag
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PRÆSENTATION AF PROCES
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Processens aktører
ORGANISERING

INPUT- &
HANDLINGSNIVEAU
PLANLÆGNINGS- &
KOORDINERINGSNIVEAU
BESLUTNINGS- &
PRIORITERINGSNIVEAU

BYAKTØRER I
RINGKØBING

REPRÆSENTANTER FOR
ANDRE BYER I
KOMMUNEN
RINGKØBINGS
NØGLEAKTØRER

(HERUNDER KOMMUNALT
ANSATTE FAPERSONER)

EKSTERNE
RÅDGIVERE

PROJEKTLEDELSE OG
-KOORDINERING
AMBASSADØRGRUPPE

(BL.A. LOKALE BYRÅDSPOLITIKERE, ERHVERVS- OG
KULTURFOLK)

STYREGRUPPE

POLITISKE
UDVALG
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BESLUTNINGS- &
PRIORITERINGSNIVEAU

STYREGRUPPE

POLITISKE
UDVALG

IDÉ- &
KORTLÆGNINGS-RUNDEN
MAJ - JUNI

BYAKTØRMØDE

28. JUNI

+

14. SEPTEMBER
HANDLINGSMØDE

HANDLINGER
BYAKTØRERNE ARBEJDER VIDERE MED INITIATIVER OG PROJEKTER
KOMMUNEPLAN
LOKALPLAN
EVT. STØTTE VIA PULJER
FYSISK HELHEDSPLAN FOR RINGKØBING / KORT BESKRIVELSE / 28. JUNI 2017 / ARKITEMA ARCHITECTS

25. OKTOBER
GODKENDELSE

11. OKTOBER
OPLÆG TIL
FÆRDIG PLAN

TILRETNING & FÆRDIGGØRELSE
AF HELHEDSPLAN

MED DELTAGELSE AF DE BY-AKTØRER DER VIL INVESTERE RESSOURCER I PRIORITEREDE INITIATIVER OG PROJEKTER

29. AUGUST
EVT. GODKENDELSE

22. AUGUST
OPLÆG TIL
PRIORITERING

PRIORITERING AF INITIATIVER IFT. PROJEKTMODENHED (RØD-GUL-GRØN KNAP)

WORKSHOP 3: KVALIFICERING AF REVIDERET HOVEDGREB + STRATEGI FOR BYDISKUSSION +

17. AUGUST

8. JUNI
OPLÆG

VURDERING AF IDÉER IFT. LOVGIVNING OG RAMMER (RØD-GUL-GRØN KNAP)

WORKSHOP 2: KVALIFICERING AF HOVEDGREB & TEMAER FOR BYDISKUSSION

INTERVIEW PÅ EN RÆKKE OFFENTLIGE STEDER I RINGKØBING

IDÉ-KORTLÆGNING

18. - 20. MAJ

+ IDENTIFICERING AF TEMAER FOR BYDISKUSSION

RESSOURCER

RESSOURCE- &
REKRUTTERINGS-RUNDEN
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KOBLINGS-RUNDEN
SEPTEMBER-OKTOBER
JUNI-SEPTEMBER
14. NOVEMBER
VEDTAGELSE
(TMU + ØEU)

PROJEKTLEDELSE OG
-KOORDINERING

8. JUNI

(HERUNDER KOMMUNALT
ANSATTE FAPERSONER)

17. MAJ

RINGKØBINGS
NØGLEAKTØRER

WORKSHOP 1: POTENTIALE-KORTLÆGNING

REPRÆSENTANTER FOR
ANDRE BYER I
KOMMUNEN

5. SEPTEMBER
ORIENTERING OM
PROCES (TMU + ØEU)

EKSTERNE
RÅDGIVERE

FORMØDE MED AMBASSADØRGRUPPE

IDÉER

15. AUGUST
ORIENTERING OM PROCES
(BYRÅDSMØDE)

AMBASSADØRGRUPPE

(BL.A. LOKALE BYRÅDSPOLITIKERE, ERHVERVS- OG
KULTURFOLK)

4. MAJ

INPUT- &
HANDLINGSNIVEAU

BYAKTØRER I
RINGKØBING

14. JUNI
EVT. GODKENDELSE

GODKENDELSE

PLANLÆGNINGS- &
KOORDINERINGSNIVEAU

HELHEDSPLAN RINGKØBING: en samskabende proces

Processens aktiviteter

Workshop 1
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Idé-kortlægning
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Workshop 2
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Ressource-kortlægning

OM LIDT
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PRÆSENTATION AF PLANER
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En ‘skæv’ by

Ringkøbing kan inddeles i en række
tydeligt afgrænsede bydele
Overgangene mellem bydelene er flere
steder meget tydelige og fremstår som
barrierer, andre steder udviskede og
utydelige.
Byen har udviklet sig skævt ift de
historiske centrum
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Fokusområder

3 fokusområder med stort udviklingspotentiale
3 fokusområder, der forbinder udviklingsområderne
’naturbyen’ med byens kerne: Den historiske bymidte
3 korridorer med hver sit potentiale:
By-omdannelse BY & NATUR
By-aktivering NATUR & GRØNNE OMRÅDER
By-aktivering BEVÆGELSE & LEG
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3 grønne korridorer
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Vision - hvor vil vi hen?

Visionen om at kulturarv, natur og by gensidigt styrker hinanden
og skaber rammen om det gode liv
På lang sigt er det visionen at Ringkøbings historiske kerne
igen kan blive ’centrum’ i byen - at byen får lov at vokse ud i det
fjordlandskab, som er så afgørende en del af byens identitet
NATURBY - by på naturens præmisser
Byudviklingen skal ske med respekt for og i samspil med natur,
landskab og fjord.
BYNATUR - natur på byens præmisser
Byens grønne områder skal være en attraktiv ramme
om rekreative aktiviteter og skal bruges aktivt til at øge
biodiversiteten og håndtere de øgede regnmængder.
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Mål - hvordan kommer vi derhen?
TEMA 1

TEMA 2

TEMA 3

TEMA 4

TEMA 5

BYMIDTEN |
HAVNEN

NATUR-BY

BY-NATUR

BY-LIV

DETAILHANDEL|
ERHVERV

MÅL:
Det historiske kulturmiljø skal bevares
& styrkes som rekreativ og kulturel
destination for borgere og turister.

MÅL:
VI BYGGER BY PÅ NATURENS
PRÆMISSER.

MÅL:
NATUREN LEVER PÅ BYENS
PRÆMISSER

MÅL:
Bylivet søges koncentreret i bymidten, på
havnen og i byens grønne netværk.

MÅL:
Planlægningen skal sikre tilgængelige,
fleksible og robuste erhvervsudlæg.

I nye byområder skal naturen være
en særlig del af områdets identitet
ved at fremme klimatilpasning og
naturgenopretning (bolig, erhverv,
offentlige funktioner).

Byens grønne og blå netværk skal danne
en rammen om motion & sundhed,
kunst & kultur og sociale fællesskaber.

De unge skal have væresteder med plads
til det uformelle og uplanlagte sociale
møde.

Handlen i bymidten skal understøttes
med nye butikker/caféer/restauranter.

De offentlige grønne arealer skal danne
rammen om dyrkningsmuligheder - eks.
vis omkring offentlige institutioner.

Der skal være byliv for alle generationer.

Koblingen mellem bymidten og havnen
skal styrkes og understreges.
Havnen gentænkes som et aktivt
byområde for borgere og besøgende.
Lystbådehavnen udvides og der gives
mulighed for byferie.

I nye boligområder skal man bo midt i den
vestjyske natur.

I byens grønne områder skal
biodiversiteten øges gennem målrettet
naturpleje.

Detailhandlen skal som første prioritet
koncentreres i bymidten som anden
prioritet omrking bymidten.

Der skal sikres forbindelse på tværs af
bydele og barrierer - fra naturbyen til
bynaturen - fra uddannelsesstederne til
bymidten.

KOMMUNIKATION - ‘VÆRTENS BEDSTE HISTORIE’
SAMMENHÆNGSKRAFT - LIGEVÆRDIG SAMSKABELSE | UDVIKLINGSRÅD

ST RUKTURP L AN - d e f y s i s ke r a m m e r f o r u d v i k l i n g e n
INDSATSOMRÅDE 1
OVERGANG ML. BYMIDTE &
NATURKRAFT

INDSATSOMRÅDE 2
REVITALISERING AF HAVNEN
OG KOBLING TIL BYMIDTEN

INDSATSOMRÅDE 3
STATIONSKILEN - KOBLING AF
RINDUM OG BYMIDTEN
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Strukturplan
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By-omdannelse BY & NATUR

FOKUSOMRÅDE 1
Et område i byen, hvor
udviklingspotentialet er stort
Ny attraktion NaturKraft
Byomdannelse fra ervherv til
blandet by
Nærhed til historisk bymidte
Nye aktiviteter og udvidelse af
lystbådhavn/byferie
Overgangszone...
Overgangszone....
NATURBY - BYNATUR
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By-aktivering NATUR & GRØNNE OMRÅDER
FOKUSOMRÅDE 2
Nye aktiviteter og udvidelse af
lystbådhavn/byferie
Understregning af vigtige
forbindelse til bymidten
Ny funktion ved Bryggen:
Detailhandel - kultur
Ny funktion på skolegrunden:
Kultur - detailhandel - boliger
Kobling til stationen - ny funktion i
det gamle posthus
Nye boliger ved Byskellet
Aktivering af store grønne arealer
omkring gymnasier
Nye forbindelse fra Rindum til
byudviklingsområderne
Rekreativt naturområde ved mergelsøerne
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By-aktivering BEVÆGELSE & LEG

FOKUSOMRÅDE 3
Børnenes Bydel - Byrum for liv & leg
Tydelige forbindelser og
funktionelle koblinger mellem
institutioner, aktiviteter og fjorden
Koble boligområder sammen med
aktiviteter og stiforbindelser
Trække byen ned til fjorden
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Indsatsområder
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Handlingskatalog - hvad gør vi konkret
for at komme derhen?
HANDLINGSKATALOG
WORKSHOP 1

IDÉGENERATOR

PROJEKT
IDÉ

IDÉ

INITIATIV

INITIATIV

PROJEKT

PROJEKT

VOX POPS

IDÉ

PROJEKT
IDÉ

PROJEKT

INITIATIV

PROJEKT

PROJEKT

PROJEKT
IDÉ

INITIATIV

PROJEKT

PROJEKT

PROJEKT
IDÉ

INITIATIV

INITIATIV

PROJEKT
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Idékortlægning
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Snak med din nabo
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OBS: yderligere spørgsmål og input
til processen i proces-standen
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KORTLÆGNING AF RESSOURCER
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Idéer kategoriseres under 8 temaer
VEJE OG STIER
ET SAMLET RINGKØBING
FJORDLIV
BYLIV
NATUR
AKTIV FRITID
BØRN - UNGE - ÆLDRE
VELKOMMEN TIL RINGKØBING
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VEJE OG STIER
OFFENTLIG TRANSPORT
•
•
•
•
•

Offentlig transport til aktivitetscenteret
En letbane fra Billund til Hvide Sande
Billigere offentlig transport
Byferie som i Ribe m. direkte tilgang via off. transport
Shuttlebusser

VEJE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En rundkørsel ved landevejen til Søndervig hvor man drejer mod
Kloster
Et Y-kryds ved Søndervig, hvor man skal dreje fra mod syd
(Hvide Sande) og nord ca. 2-300 m før det nuværende lyskryds
Ændring el. omlægning af lysregulering v. Q8 (22)
2+1 vejbane v. Herningvej
En motorvej til Ringkøbing
Bedre infrastruktur og vejforhold og transport i byen
Flere transportmuligheder så byen er tilgængelig for flere
Vejforbindelser mod øst
Sammenhængende infrastrukturer i byen
Mindre tung trafik igennem byen
Bedre vejnet til Herning og Holstebro
Luk et stykke af Rindumvej
Mangler der en indre ringgade?
Ændre krydset Vasevej/Holmegaardsvej (7)
Ændre krydset Holmegaardsvej/Herningvej (8)
Mergelvej: Primære indkørsel til skole (9)
Bedre tilkørselsforhold til Vestas bagom tømmerhandelen & VW
Overordnet trafikplan
Forskønnelse af indfaldsvejene
Flottere trafikomgivelser

STIER
• Adgang til Kraft fra byen (cykel og gåbro)

•
•
•
•
•
•
•

Afmærke og vedligeholde mountainbikeruter i hundeskoven
Cykelbro fra centrum mod gymnasiet Bedre ramper /opkørsel for
el-scootere
Bedre muligheder for at krydse Holstebrovej som cyklist eller
fodgængere
Jævne fliser og fortove og brede døråbninger for kørestolsbrugere
Jævne cykelstier
Bedre vandafledning på veje og cykelstier
Vedligeholde cykelstier, veje og stier

PARKERING
• P-pladser langs Nørredige/Enghavevej (4)
•
•
•

Parkeringspladser v. Nørredige & Byskellet (4)
Gl.erhvervsområde: parkering, stiforbindelse til Kraft
Bedre parkeringsmuligheder tæt v. midtbyen
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ET SAMLET RINGKØBING
JERNBANEN
• Forbindelse over banen ved stationen (5)
•
•

Bro ved jernbanen tile gående og cyklister (5)
Omdannelse af det gamle jernbaneområde

BYUDVIKLING
• Udvikle byen over Vonå
•

Samlet erhvervsområde

FÆLLESSKAB
• Gøre noget for at gå imod konkurrence og skel mellem Rindum
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

og Ringkøbing
Dyrke fællesskabsfølelse blandt byens borgere
Mangler fællesfølelse, sammenhold, et kampråb
Mere sammenhold og bypatriotisme
Flere fælleskaber for fx fællesspisning, byhaver
Støtte op om aktivt medborgerskab som fx tiltaget “Sager der
samler”
Flere arrangementer der samler forskellige aldre
Dan en Ringkøbing-komité, hvor skiftende borgere diskuterer og
kommer med forslag
Bedre samarbejde og integration mellem skole og musikskole.
Eller andre fritidsinteresser
Samle foreningslivets mange tråde og koordinere mere
Byudviklingsforening/Råd
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FJORDLIV
FJORDEN

BADEFACILITETER
• Badebro ved Ringkøbing K
• Badebro og sauna
• Badebro og strand ved svømmehallen
• Anlægge en badestrand tæt på centrum
• Badestrand
• Have noget som “Sorte Bakker” tættere på byen
• Omklædnings- og brusemuligheder v. havn/strand (3)
PRAKTISK
• Små gadelys langs Fjordstien
• Gratis parkering
FJORDEN I BYEN
• Værested ved Fjorden
• Udfoldelsesmuligheder ved Fjord og havn
• Integrere Fjorden i det daglige liv
• Gøre vandet og Fjorden mere synlig og integreret i bylivet
• Trække Vonåen ind i byen
AKTIVITETER
• Campingplads
• Vandski i Ringkøbing Fjord
• Vandsportsaktiviteter
• Bålpladser og mulighed for bål på stranden
• Børnenes by; Fjordbad
• Fjerne tang om foråret for at undgå lugtgener
• Undervisning ved åen

HAVNEN

VESTAS
• Flytte Vestas til industriområde
• Ældreboliger ved Vestas havn, når det lukker
• Vestas omdannes til havneboliger
HAVNEBY
• Boliger eller feriehuse på erhvervsøen
• Havneby: kobling mellem havn og by
• Ferieboliger på vandet ud for havnen
ATMOSFÆRE OG LIV
• Gentænk havnen: liv, turister, legeplads
• Mere attraktivt på havnen
• Bevare havnens hyggelige, unikke havnemiljø (ikke udvide)
• Udnyttelse af havn som aktivt område
• Aktivere havnefronten m. flere caféer og aktiviteter
• Skabe liv og aktivere rådhuset og dets omgivelser
AKTIVITETER
• Rådhus omdannes til bibliotek (18)
• Boder på havnen
• Det gamle havnekontor som servering for fiskehuset
• Caféliv
• Caféliv ved smakker-havn
• Havnebad m. sauna
• Aktiviteter, liv og udfoldelse på havnen
SEJLADS
• Sejlads i havnen
• Bådudlejning ved havnen
• Bådture
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BYLIV
BY

DEN GAMLE MIDTBY

LIV

RINDUM

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktivere parkarealer og små pladser
Forgrønne små pladser
Brandformidling i byrummet
Skraldespand ved Kvickly
Renseanlæg omdannes til boliger
Tomme pladser og bygninger til lejligheder
Mindre butikker i den gamle Aldi
Søndagsåbent i butikkerne om sommeren
Flyt bilfirma og byggemarkeder væk fra Enghavevej
En koncertsal eller musikhus
Aktivere døde pladser
Udendørs opholdssteder
Mere varieret butiksudvalg, fx Søstrene Grene, Monki, H&M
Mødesteder for 30+
Mere caféliv i byen
Et center i midtbyen
Brætspilscafé
Teater, sangaftener, sport og lignende aktiviteter
Rock i Ringkøbing i 2 dage
Caféliv
Vinterliv
Vinbar eller lignene for det mere modne publikum
Flere musikarrangementer
Mere liv i gaderne om aftenen
Flere arrangementer som træskæreren

TORVET
•
•
•
•
•
•
•

Invitere til fælleskab - skabe samhørighed
Flere torvedage
En sportsbar
Placeringen af statuen
Interaktiv skraldespande, belægning/belysning på torvet
Et samlingssted på tværs
Et sted hvor børn kan udfolde sig

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forlæng gågaden, især om sommeren
Ingen biltrafik i Algade (6)
Bilfri zone i midtbyen
Skiltning af stier og steder i midtbyen
Mulighed for mindre butikker/boder
Flere mindre butikker for specialbutikker
Ældreboliger i midtbyen
Bygge i ældre og charmerende stil
Gøre mere for bygningsbevarelsen
Grønne områder i midtbyen
Ren by
Vægtere som synger klokken 21. i juni
Udsmykning fx. planter i centrum
Gøre Rindum-bydelen mere aktiv
Rindum: Mangler parkering, skiltning, flow, stier på tværs af bydele
Rindum: placering/samling af idrætsanlæg
Købmand eller indkøb i Rindum
Sikre skoleveje specielt i Rindum

DET GAMLE POSTHUS
•
•
•

Ungdomsboliger i det gamle posthus (1)
Diskotek i det gamle posthus (1)
Bygninger for rekreative aktiviteter ved posthuset (1)

GAMMEL SKOLEGRUND
•
•
•
•
•
•

Bibliotek/multihus på den gamle skolegrund (16)
Gl. skolegrund som bibliotek/aktivitetscenter/kulturhus (16)
Gl. skolegrund som kulturhusprojekt (16)
Gl. skolegrund bibliotek/kulturhus (16)
Etagebyggeri på den gamle skolegrund
Frugttræer på gammel skolegrund

GAMMELT ERHVERVSOMRÅDE
•

Gl.erhvervsområde: parkering, stiforbindelse til Kraft, Olle-Kolle
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NATUR
ANLÆGGET (Alkjær Lukke)
•
•
•
•
•
•

Nyt liv i anlægget
Isboder
Større søer
Arrangementer i anlægget
Dyrepark
Integrere anlægget bedre i byen

GRØNNE OMRÅDER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Åbning af kirkegårdens arealer
Plant høje træer
Flere skovparker
Park på gammel TDC grund
En have bag det gamle sygehus
En park ved Aldi
Tilså offentlige arealer med engblandinger i stedet for græs
Grønne områder i midtbyen
Bynær skov v. “hundeskoven”/Femhøjsande
Vær ikke bange for at bruge naturen endnu mere
Rindum: Gøre byen grøn og spiselig
Udnytte grønne områder til rekreative områder
Udnyttelse af grønne områder
Brosten og Lindetræer på Mellemgade, Vestre Strandgade og
Smedegade
Overdækket udendørs bålhytte
En fiskesø
Flere bænke
Kurser i at skabe og passe frodige arealer

MILJØ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mulighed for at leje elbiler
Ren by
Tiltrække virksomheder med energi-image
Bedre affaldssortering
Banebrydende på økologi
Center for forskning i vedvarende energikilder
Eksperimenter med energiplus huse
Elbiler til deling
Naturens Rige: Danmarks Brasilien. Frisk luft til hele landet

FORBINDELSER
• Grønt bybånd m. kobling til Ringkøbing K
•
•

Grøn kile/grøn ring fra Ringkøbing K til Vonå
Mødesteder i naturen som er åbent for alle
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AKTIV FRITID
SPORT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Golf tæt ved byen
Motionssløjfe
Kajakudlejning
Skatebane ved Pulsparken
Multisportsbane/område
Udendørs motionsredskaber
Motion og kultur events
Multihal (sport)
Skatepark
Multibane + streetsport
Paddle-tennis i Ringkøbing Tennisklub

LEG
• Forlystelsespark
•
•
•
•

KULTUR OG MUSIK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bibliotek og multihus
Gratis øvelokaler
Aktivitetscenter
Folkets hus i gammel bogtrykkeri (19)
Kultur/ungdomshus i midtbyen a la Herning bibliotek
Aktivitetscenteret var åbent i weekenderne (20)
Tiltrække kunstnere. Lave kunst
Information om tilbud
Bedre kultur- og fritidstilbud
Åbne værksteder
Et symfoniorkester eller samarbejde med Aarhus symfoniorkester
Aktiviteter udenfor åbningstider
Brede kulturtilbud
Mere at komme efter på kunstmuseet

Oplevelsespark
Rutsjebane ved Rindum skole (21)
Legepladser
Vandland

SVØMMEHALLEN
• Beach volley ved svømmehallen (17)
•
•
•
•
•
•
•

Flere legeredskaber i svømmehallen
Multi-baner v. svømmehallen (17)
Skatebane ved svømmehallen
Vandrutschebane
Badebro og strand ved svømmehallen
Ungdomsmiljø ved svømmehal - beachvolly, skate, multibaner (2)
En bedre svømmehal
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BØRN - UNGE - ÆLDRE
BØRN
• Forlystelsespark
•
•
•
•
•
•
•

Arrangementer målrettet børnefamilier
Sikre aktiviteter for børn
Gratis aktiviteter for børn
Gode forhold for børnefamilier
Hjemmepasning
Fritidstilbud til børn
Lektiecafé med hjælp fra det grå guld

ÆLDRE
•
•
•
•
•
•
•
•

Hjemmelavet mad på plejehjem
Bedre plejehjem
Tid til omsorg for ældre
Tilbud på tværs af alder og handicap
Information om tilbud til svage og ældre
Olle-Kolle-boliger i det gamle erhvervsområde ved Fjordgården
Flere plejehjemspladser
Hjælpe svage med transport til aktiviteter

UNGE
• Multihus med værksteder
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skate- og streetsportfaciliteter
Mulighed for videregående uddannelse selvom man bor i
Ringkøbing
Netværk med de unge og tal med dem om fremtiden
Inddrag de unge mere i udviklingen af byen
Spontant mødested for unge
Quickbus til skole og musikskole om eftermiddagen
Multihus for unge (som Subhuset i Holstebro)
Ungdomsmiljø ved svømmehal - beachvolly, skate, multibaner (2)
Gratis pendlerkort hvis man bliver boende under sin uddannelse
Ungdomsaktiviteter uden alkohol
Et sted i byen for unge over 20, hvor man kan danse
Bedre og mere varieret natteliv
Værested om vinteren for unge, der ikke inkluderer sport
Et generator for unge
Flere muligheder for at gå i byen for de 15-17 årige
At kunne gå i byen uden røg
Flere jobmuligheder for gymnasieelever etc.
Mødesteder for unge
Gøre mere for at fange de unge før de flytter fra byen for at
uddanne sig, så de kommer tilbage
Faciliteter der ikke kun handler om fodbold og håndbold
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VELKOMMEN TIL RINGKØBING
TILFLYTTERE
•
•
•
•
•
•
•
•

Indsats for at give begge ægtefæller arbejde
Events hvor der fortælles om tilbud til indbyggere i Ringkøbing
Mere netværk mellem indfødte og tilflyttere
Arbejdspladser for højtuddannede
Events hvor der fortælles om erhvervsstrategi
Jobmuligheder. Opmærksomhed på byens udbud
Arbejdsmuligheder
Fokus på jobskabelse

TURISTER
• Anlægge et feriecenter
•
•
•
•
•
•

For langt til bymidten
Flere hoteller - måske et i 16 etager
Længere åbningstider i turistsæsonen
Større udvalg i overnatningsmuligheder
Byferie og alternativer til klassisk sommerhus
Et besøgscentrum med samlet overblik over aktiviteter

BRANDING
•
•
•
•
•

Mangler branding af byen
Positiv presse
Forbedre skolernes ry (Rindum og Alkjær)
Mangler branding af erhvervsliv
Ny og styrket erhvervsstrategi
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Idé-stande
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Overvej hvad du gerne vil bidrage med, og hvor meget ansvar du gerne vil tage i forbindelse
med realisering af idéen. Besvar derefter de to spørgsmål herunder.
Alle, der afleverer et spørgeskema, bliver inviteret til Handlingsmøde d. 14. september, hvor der
arbejdes videre med roller og ansvar i forbindelse med idéerne.

1) Hvad vil du helst bidrage med?
(Vælg en af svarmulighederne ved at sætte ring om en tegning)
IDÉUDVIKLER
Jeg kan bidrage
med idéer

ORGANISATOR
Jeg kan planlægge og
organisere

KOMMUNIKATOR
Jeg kan kommunikere
og formidle

PRAKTIKER
Jeg kan bygge, plante, bage
eller andet praktisk

2) Hvor meget ansvar vil du gerne tage?
(Vælg en af svarmulighederne ved at sætte ring om en tegning)
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2) Hvor meget ansvar vil du gerne tage?
(Vælg en af svarmulighederne ved at sætte ring om en tegning)

MEGET
Jeg vil gerne tage
overordnet ansvar
og være tovholder
på realisering af
idéen

MELLEM
Jeg vil gerne
bidrage, men ikke
have overordnet
ansvar for realisering af idéen

LIDT
Jeg vil gerne
bidrage til mindre,
klart definerede opgaver i forbindelse
med realisering af
idéen
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Magnet-værksted
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MARKEDSPLADS
Kaffe og kage
Kig på de forskellige idéer i de 8 idé-stande og snak
gerne med idé-værterne
Hvis du finder idéer, du gerne vil bidrage til realisering af,
så udfyld et spørgeskema for hver idé
Vælg den vigtigste idé og lav en magnet for den i magnet-værkstedet
Husk: aflevér dine spørgeskemaer i magnetværstedet, så
bliver du inviteret til Handlingsmøde d. 14. sept. 2017
OBS: spørgsmål og input til processen i proces-standen
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Processen fremover

Orientering i Byrådet d. 15. august
Workshop 3 d. 17. august
Orientering i TMU og ØEU
Handlingsmøde d. 14. sept. 2017 kl. 18.30 - 21.30
(for jer der vil bidrage til realisering af idéer)
Færdiggørelse af Helhedsplan Ringkøbing
Godkendelse i TMU og ØEU
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TAK FOR I DAG
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