Idébanken
Den 16. september 2019 blev der holdt borgermøde i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter. Borgermødet
blev arrangeret af Ringkøbing-Skjern Kommune, Skjern Handelsforening og Skjern Udviklingsforum.
På borgermødet blev der afholdt en række oplæg under temaerne ”Udvidelse af Innovest”, ”flytning af
kommunale funktioner til Innovest” samt ”udvikling af Skjern midtby”.
På borgermødet blev Idébanken introduceret. Her har alle kommunens borgere haft mulighed for at
indsende kommentarer, synspunkter og ideer til Innovest 2, en eventuel udflytning af kommunale
funktioner samt udvikling af Skjern midtby. Idébanken var åben i perioden 16. september til 1.
oktober 2019.
Idébanken indeholder i alt 52 henvendelser fra borgere og foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune.
Samtlige henvendelser fremstår i anonymiseret form, hvor navne, adresser, mailadresser, og
telefonnumre er undladt.
Alle henvendelser behandles nu af Ringkøbing-Skjern Kommune og vil indgå i den videre politiske
proces.
Henvendelserne til Idébanken er opdelt efter hvilken dato de er modtaget og registreret i Idébanken.
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16.09.2019 kl. 21:59 - Møde 16/9
Forslag om bycykler, som kan understøtte de unges transport fra skolebyen og til centrum. Evt kan de
også bruges af turister, som kan transportere sig rundt til sightseeing i byen med start og slut pp fx et
eller to af torvene. Det kan understøtte handel og give liv i gaderne.

17.09.2019 kl. 10:23 - Idébanken
Der kan være mange og store muligheder i opførelse af Inovest 2, men først må man tage hånd om
trafikken, for mere end 10 år siden påpegede vi som boende i området, at den del af Ånumvej, hvor
Inovest 1, bor, er for smal for både cykel, gående og bil trafik, og nu senest når Greneparken bliver
udbygget, vil det nærmest ikke være mulig, at komme ud på Ringvejen i visse perioder og det tit, så
den del af udvidelsen til Inovest 2, må og skal implementeres.
Er hel enig i, at det er katastrofalt at kassere, ja måske rive ned, det gamle Rådhus, Rådhuset er en del
af Skjerns kultur, og en flot bygning, nuvel den trænger nok til renovering, det gør vi jo alle med
alderen, men bruges, det kan den
Hvis der skal ske en udflytning, så bibehold borgerservice for tilgængelighedens skyld.
Nationalpark Skjern Å, center, kunne måske godt være i midtbyen, det kræver dog en tilgængelighed
for endags turister, her bus-parkering og bespisning af forhåbentlig mange besøgende.
Tidligere har der været forslag om forsamlingshus.
Man kunne forsøge sig med at etabler et Older-koller, et ældre kollektiv.
Så i stedet for Rema tusind, så etablere specialbutikker i midtbyen, der mangler fiskemand, ostehandel.
grønthandel og måske meget andet.

17.09.2019 kl. 10:45 - Skjern Rådhus - InnoVest2Ringkøbing
Vedr. Borgermødet 16/9 i Skjern.
Ang. Skjern Rådhus – InnoVest2.
Som deltager i ovennævnte borgermøde fremsender hermed vedhæftet PDF-fil med ønske/forslag til
Byrådet og inden den endelige beslutning om Skjern Rådhus og et nyt InnoVest2.
Det er mit håb at der bliver en fremadrettet løsning med optimal udbytte for alle borgere,
medarbejdere og forretninger m.m.
Vedh. 1 PDF-fil.
Kopi af indhold i pdf fil
Vedr. Skjern Rådhus.
Ang. Etablering af nyt InnoVest 2. – Borgermødet 16/9-19.
I fortsættelse af borgermødet 16/9 ønsker undertegnede at fremsende forslag/ønske til den
endelige, senere beslutning i byrådet og ØU.:
I øjeblikket er Jobcentret på Rådhuset med flest medarbejdere (ca. 100 ??)
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I øjeblikket er Borgerservice på Rådhuset med ca. 16 medarbejdere.
Samtidig har vi Skjern Bibliotek, som nabo til Rådhuset, og her er bygningerne noget nedslidte.
Forslaget/ønsket går ud på at:
Borgerservice flyttes sammen med biblioteket.
Biblioteket bliver renoveret og med plads til Borgerservice.
Jobcentret bliver flyttet til det nye, kommende InnoVest 2.
Herved bliver den ældre generation, som benyttet Borgerservice, tilgodeset.
Biblioteket og Borgerservice vil dermed give borgerne en optimal service.
Samtidig får bymidten og forretningerne stadig den fysiske kontakt med borgerne.
De yngre generationer, som benyttet Jobcentret, har større mobilitet, og får den bedste kontakt
med erhvervslivet og tilknyttede muligheder på det nye InnoVest 2.
Med håb om en lige så positiv modtagelse, som dette er afsendt, ses frem til en optimal løsning
med et fremadrettet mål for alle borgere.

17.09.2019 kl. 18:05 - Nyt forslag
Forslag og ideer i forbindelse med ”Udvikling af Skjern Midtby” sammen med
udflytning af kommunale funktioner til Innovest 2
1. forslag: Højhus med lejligheder og liberale erhverv på Rådhusgrunden
At fjerne rådhusbygningen ser jeg ikke som den store ulykke med de voldsomme
vedligeholdelsesomkostninger, der er på bygningen med de flade og til tider utætte tage. Mit forslag er
at bygge et arkitektonisk spændende og spektakulært højhus med lejligheder og indrette stueetagen til
liberale erhverv og en biograf. Dette vil styrke handelslivet og give mere liv i bymidten. Et højhus, som
folk også vil komme til byen for at for at beundre og måske flytte ind i.
2. forslag: Biograf på Rådhusgrunden
Der er kælder i Rådhusets hovedbygning, og hvis hovedbygningen skal bevares, er mit forslag at fjerne
dækket i et afsnit, så der bliver dobbelt loftshøjde (kælder og stueetage) og indrette en
foreningsdrevet biograf med to sale. Men uanset om det bliver i den gamle rådhusbygning eller i
højhusbygningen fortjener Skjern en biograf. Vi har tidligere haft en biograf, men den blev desværre
fjernet i forbindelse med Centret. En biograf kan være med til at skabe liv i midtbyen - både dag og
aften. I en radius af ti km omkring Skjern er der mere end 15.000 indbyggere, hvilket vil være fuldt
tilstrækkeligt til, at en forenings-biograf kan drives økonomisk forsvarligt. Ringkøbing-Skjern
Kommunes indbyggere vil have glæde af en biograf i den sydlige del af kommunen. Og der er helt klart
plads til en biograf både i den nordlige og sydlige del af kommunen.
3. forslag: Flytte Teknik og Miljø til Innovest 2
Udover at flytte de 190 arbejdspladser fra borgerservice og arbejdsmarkedsafdeling, hvad der er god
ide jf. samarbejde med Erhvervsrådet og uddannelsesmiljøet i området, så kan der også være stor
synergieffekt og rationalisering i at flytte store dele af eller hele Teknik- og miljøafdelingen til Innovest
2. Siden flytningen fra Tarm er Teknik og Miljø placeret i lejede lokaler hos Vestas. Der vil uden tvivl
være nogle vældige synergieffekter i at placere både den tekniske og administrative afdeling sammen
med Ringkøbing-Skjern Forsyning. Der vil på det administrative områder opstå et naturligt
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samarbejde og nogle faglige miljøer, som vil give synergi og være værdiskabende for både Forsyningen
og Teknik og Miljø. Det samme vil være tilfældet på det teknisk-faglige område, hvor man fx kan indgå
aftaler om fælles brug af værksted og materiel. Herudover kan man gøre brug af fælles kantine og
nogle mødelokaler, hvilket vil være en økonomisk gevinst for Innovest.
4. forslag: Vej- og stiunderføring ved Ringvejen
For at lette trafikken fra Skjern til Innovest er det mit forslag, at der etableres en vejunderføring ved
Ringvejen fra Skjern til Innovest. Trafikken på Ringvejen stiger år for år og er særdeles kraftig dagen
igennem med kulmination morgen og hen på eftermiddagen. Udover en vej bør der også etableres en
sti for cyklister og gående - og her tænkes især på gangbesværede, der skal besøge borgerservice.
5. forslag: Trinbræt ved Innovest eller Skolebyen
Med henblik på måske at bremse stigningen i biltrafikken og flytte mere persontransport over på tog
kunne der være god ide i for Ringkøbing-Skjern Kommune at medvirke til etablering af et trinbræt ved
Innovest eller Skolebyen. Både Innovest og Skolebyen vil opleve gevinster, idet formodentlig endnu
flere både uddannelsessøgende og andre vil frekventere Innovest og Skolebyen. Og tidspunktet lige nu
vil være det helt rigtige, da den nye regering skal i gang med et nyt trafikforlig, hvor målet bl.a. er at
tilskynde flere til at tage offentlig transport. Det er derfor vigtigt, at der tages handling på et trinbræt
allerede nu.
Skjern den 17. september 2019

17.09.2019 kl. 18:05 - Udvikling af Skjern Midtby
Efter at have hørt Bo Christensens indlæg, vil jeg gerne støtte hans forslag med, at Borgerservice
forbliver på Skjerns Rådhus, og der evt. indrettes et medborgerhus (som var et forslag fra en deltager)
i den anden ende af den store forhal.
Jeg synes også, at det er et svagt argument fra Innovest, at med Jobcentrets placering der, så opnås der
bedre kantinedrift!!!!
Hvad hjælper det, hvis Skjerns midtby dør, og det gør den.
Tarm er et lysende eksempel på en spøgelsesby, efter sygehuset og rådhuset blev nedlagt, og
dagligevarehuse blev anlagt ved ringvejen.
Tarm består hovedsageligt af genbrugsbutikker.
Nu har byrådet jo vedtaget, at Rema1000 skal ligge ved ringvejen med den klausul, at der skal være en
anden butik. Hvad gør det for Skjerns Handelsforening??
Jeg er meget bekymret for Skjerns midtby.

17.09.2019 kl. 21:17 - Udvikling af Skjern midtby
Jeg har følgende input til overvejelserne:
-

ideen om at udbygge Innovest er god og fremtidssikrer stedet
udbygningen må ikke ske på bekostning af livet - herunder handelslivet i midtbyen. Derfor bør
Borgerservice bibeholdes i centrum. Også fordi borgere med ærinde på Borgerservice skal
kunne komme nemt dertil med offentlig trafik. Det er der ikke mulighed for på Ånumvej og vil
dermed medføre mindre tilgængelighed for ældre og gangbesværede borgere.
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-

-

-

et nyt byggeri på Rådhusgrunden bør give noget tilbage til byen, være inkluderende og
brugbart for borgerne
måske kan man indtænke en sammenbygning med biblioteket og få et sted med de samme
funktioner som biblioteket på gågaden i Herning
god idé at placere en attraktion på stedet og gerne et oplevelsescenter for den forhåbentligt
kommende Nationalpark. Dette kan evt. kombineres med krav om, at et etagebyggeri giver
adgang for offentligheden på taget, så man der kan opleve udsigten til Lønborg.
forslaget fra Bo Christensen med bevaring af det gamle rådhus’ forhus er rigtig god.
det samme gælder idéen om et “luftigt” og grønt etagebyggeri bagved. Byggeriet må endelig
ikke komme til at fremtræde tungt og kedeligt, som det, der pt er under opførelse ved
rundkørslen Bredgade/Klostervej.
god idé med “olle-kolle” i en del af byggeriet

Men vigtigst af alt: byggeri og udflytning bør koordineres med, at der kommer afklaring af, om der
kommer en nationalpark, for vi skal ikke risikere at havne i en situation, hvor visionerne for fremtiden
på rådhusgrunden ikke er afklaret og at grunden dermed risikerer at komme til at henligge tom i flere
år - på linje med Byskolens hensygnende tilværelse gennem mange år

18.09.2019 kl. 12:24 - Udflytning af administrationsbygning til Innovest II
Jeg mener, det er meget problematisk, at Skjern bymidte udhules, uanset der som Borgmesteren
foreslår tilføres bolig på grunden, kan det under ingen omstændigheder opveje, den store trafik, der er
til kommunes administration, som smitter af på handlen i byen. Både pga. antal medarbejdere og pga.
de mange borgere som indkaldes til matriklen, skabes der liv og ikke mindst handel i byen.
Alle ved, at langt de fleste mennesker i en travl hverdag klarer sine indkøb, der hvor man nu engang
er/kører forbi.
Som tidligere ansat på Finderupsvej 9, så ved jeg, at der er stor trafik ud af Servicecentret i
medarbejdernes middagspause, og det er et faktum, som smitter af på handlen i byen.
Jeg tror, Brugsen er så stor og annerkendt for sine helt igennem gode og ”pålidelige” varegrundlag, at
deres eksistensgrundlag nok skal kunne fastholdes uanset administrationens placering.
De små detailbutikker derimod, er jeg ikke i tvivl om kommer til at mærke en forskel på
administrationens placering. Med mindre man er bosat i Skjern, så vil det være min påstand, at det er
de allerfærreste der kører ind til Skjern og handler efter arbejdstid, da suser man i stedet via
Ringvejen og hjem. Og jeg taler af egne erfaringer, sådan gør både jeg og mine kollegaer, det er yderst
sjældent vi støtter handlen i den by vi er ansat i, ud over de butikker vi kommer forbi direkte på vejen
hjem.
I dag står der allerede rigtig mange tomme butikker, og med udflytningen og etablering at boliger på
rådhusgrunden, kan man være bange på, vi er på vej mod Tarm-tilstande, der efterhånden kun har
butikker omkring indgangsvejen til Tarm.
Beskæftigelse/Jobcenter er et af de helt store områder, da det er en samlet enhed for hele RKSKkommunes borgere. Altså nok det største områder i kommunen hvor borgere, har pålagt fremøde ind
til administrationen. Det er ikke kendetegnet for de øvrige administrative enheder, der fortrinsvist
sagsbehandler digitalt (uden borger-fremmøde), eller tager ud til borgerne (sundhedspleje, handicap
og psykiatri rådgivere, hjemmepleje osv.)
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Borgerservice trækker naturligvis også mange borgere til, da der kun er to centre i Danmarks
geografisk største kommune.
Placeringen i forbindelsen med påtænkt udflytning er rent infrastrukturmæssige gal, med mindre man
oveni projektet påtænker at udrede den trafikale problematik også. Det er i forvejen stort set en
umulighed at komme til Innovest i de trafiktunge perioder på dagen, med mindre man kommer på
Ringvejen rundt om byen, da Ringvejen er stort set umulig at passere fra Ånumvej.
Undersøg fx hvad Skovbrinkens borgere ad åre har skrevet til kommunen om præcis dette issue med
at komme ud på Ringvejen.
Kommer man på cykel eller til fods fra byen – hvor fx Skjern station ligger, er der meget langt til
Innovest II, og medmindre man er så stedkendt, at man kan finde frem til tunnelen under Ringvejen, så
er det et meget svært sted at passere Ringvejen.
Et tog-stoppested ved Innovest kunne være med til at afhjælpe de trafikale udfordringer.
Som der er i dag fordrer en udflytning i hvert fald, at de allerfleste kommer i bil i Innovest, og det
harmonerer umiddelbart ikke specielt godt med kommunes grønne energisatsning.
Men jeg tror nu, at uanset hvad der bliver sagt/argumenteret for, så bliver udflytningen en realitet, og
er i så fald tilhænger af, at LBK flyttes med, da der med hånden på hjertet er lige så stor synergieffekt i
deres placering i Innovest II fx i forhold til Forsyning. Om LBK betaler husleje det ene eller det andet
sted kan formentlig være et fedt.
Fra et organisatorisk perspektiv er der ingen tvivl om, at jo flere administrative funktioner man samler
under samme tag, jo nemmere er det at samarbejde mellem forvaltninger.
Hvis der er hold i, at handlen i Skjern vil være uændret uanset administrationens placering i Skjern, så
burde tilførslen af yderligere medarbejdere øge omsætningen i butikker langs Ringvejen dvs.
fortrinsvis Rema, Jysk, Jem & Fix, Blomsterforum, Intersport hvilket måske kan være med til at udligne
den manglende handel i bymidten.
Man kan selvfølgelig altid diskutere, om det er vigtigere, at der kommer handel til Skjern eller den
flyttes til Ringkøbing, Tarm eller Videbæk, så længe handlen gøres lokalt, skal vi i udgangspunktet
være glade.
Og hvad kan man så trække ind af attraktive ting til rådhus-grunden?
Lad TP-kjoler få et meget fordelagtigt lejemål – der valfartes fra hele landet til butikken, men
placeringen giver sjældent besøg i byen.
Det er i og for sig fine tanker med et medborgerhus, men udehuler man ikke den gode benyttelse, der
er af Biblioteket fra mødregrupper/dagplejemødre/studerende, hvor man også kan trække
drikkevarer og benytte lokalerne til kl. 22 hver aften, som ligger nabo til grunden.
En gruppe frivillige arbejder på at etablere et sted i den gamle Remis i Skjern, der er næppe grundlag
for at have flere kulturelle mødesteder i en by som Skjern, man bør have fokus på at gøre det man gør
godt i stedet for at sprede sig over alt og ingenting.
Uanset hvilke aktiviteter Skjern har forsøgt, så er det meget svært at få trukket borgerne til truget. De
få steder (cafeer) der er i Skjern, er ikke just velbesøgte. Ingen tvivl om, at det ville være skønt at se
livlig aktivitet, cafemiljø, liv, musik osv. men er der grundlag for det i Skjern?
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18.09.2019 kl. 13:33 - Vedr. Innovest II til Idebanken
Jeg kunne desværre ikke deltage, men har dog en ide til situationen
Hvorfor ikke revurdere hele området midt i Skjern (Borgerservice, bibliotektet, de to P-paldser, samt
kommunens bygning)
Lave en løsning som integrere et moderne bibliotek med studiemiljø, borgerservice, administrative
arbejdspladser, kontormiljø hvis andre efterspørger m2 til dette.
Alt sammen med en P-kælder, som både kan service alle medarbejderne som kører hertil, eller borger
som kører hertil, og midt byen i weekender og aftener.
Kan vi få de studerende ned i byen – det kunne et moderne bibliotek (se mod Herning) og en
shufflebus nok gøre noget ved – så ville vi få mere ud af det.
Jeg er spændt på projektet.

18.09.2019 kl. 14:48 - Udflytning af Innovest?
Hermed nogle synspunkter:
Alle har forståelse for, at de kommunale medarbejdere skal have rimelige arbejdsvilkår.
Alle har en interesse i, at vi får et stærkt og dynamisk Innovest.
Men hvis prisen er, at det flow af mennesker, som giver liv i bymidten og kunder i byens butikker,
reduceres, er omkostningen for dyr.
Så må en renovering af rådhuset, evt. i kombination med at tage andre ledige lokaler i bymidten i brug,
prioriteres.
Og hvis en udflytning af medarbejdere alligevel kommer på tale, så må i det mindste Borgerservice
fastholdes i nuværende placering (også aht. borgernes transportmulighed), samtidig med at grunden
skal bebygges, så der sikres, ikke alene et betydeligt antal boliger, men også
aktiviteter/institutioner/forretninger etableres.
Og det skal vel at mærke ske, samtidig med at udflytningen sker, således at der ikke opstår et tomrum,
som kan lukke adskillige forretning og give en afviklingsatmosfære i byen.
Skjern har brug for alt, som kan tiltrække turister og tilflyttere og fastholde unge.
De fremlagte planer udgør en trussel mod dette.
Og samtidig kan det bekræfte det synspunkt, som deles af mange i Skjern: At kommunen ikke kerer sig
om den sydlige del af kommunen.

18.09.2019 kl. 20:00 - Skjern’s bymidte. – forandring?
Vi deltog mandag aften i debatten vedr. Skjern`s bymidte.
Vi er af den klare opfattelse at rådhuset på Finderupsvej skal forblive. Der skal selvfølgelig ske
ændringer m.h.t rådhuset som arbejdsplads.
Vi er meget bekymret mht det byliv som er der nu, og så det som der påtænkes.

Side 8 af 37

Handelsstandsforeningen er bekymret, - hvilket vi godt forstår.
Gode ideer kom der fra arkitekten, han gjorde det godt.
HÅBER MEGET RÅDHUSET KAN "GENGRUGES" SOM JOBCENTER OG BORGERSERVICE. FIKS DET OP
OG LAD ARBEJDSPLADSERNE BLIVE.

19.09.2019 kl. 11:25 - Udvikling af Skjern Midtby
Tak for et fint borgermøde.
Jeg har følgende kommentarer:
God ide at opdele borgerservice og jobcentret.
Syntes at arkitekt Bos forslag var super god.
Bevare Borgerservice i det ”gamle Skjern Rådhus.
Bruge Bos forslag med hensyn til at bevare forhallen af rådhuset og nedrive fingrene.
Hans forslag med øvrig brug af restrådhuset er også fine.
Spændende byggeri med boliger bag rådhuset.
Jobcentret flyttes til Innovest 2.
Herudover trække afdelingen Land, By og kultur til Innovest.
Huslejen i Ringkøbing er temmelig dyr. Opnå besparelse ved flytningen.
Synergieffekten vil være stor. – måske større ved dette forslag.
Selvom den foreslåede flytning af Land, By og Kultur ikke har været med i Kommunens 1. forslag i
forbindelse
ombygning af Innovest 2, bør Kommunen gå ind i nye overvejelser.
På mødet blev det pointeret, at der netop ikke var forudbestemt noget.
Så det vil være en god ide, at lave nye beregninger med forslaget om at trække Land, By og Kultur
”tilbage” til
Skjern-Tarm området og samtidig vise, at man godt vil høre og handle efter nye forslag.

19.09.2019 kl. 12:22 - Udvikling af Skjern Midtby
Endnu en meningstilkendegivelse i forb. med borgermødet mandag aften.
Det er en god ide med Inovest 2, hvis det på forhånd er konstateret, at der er grundlag for det.
Det er vores opfattelse, at der ikke var nogen, der gav udtryk for, at det er en god ide at flytte
Borgerservice ud af byen, og det synes vi heller ikke.
Vi synes derimod, at der kan blive plads til såvel Borgerservice som et ”folkets hus”, eller hvad
det nu skal være, hvis vi får Nationalparken. I så tilfælde, skal der vel være en form for turistkontor.
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Hvorvidt der skal bygges nyt, eller det gamle skal renoveres, må være op til eksperterne (Rådhuset
og Kirkeskolen er de to dyreste bygninger i byen – udtale fra en tidligere fjernvarme medarbejder).
Bygninger over 3 etager hører ikke hjemme i midtbyen. Der er muligheder for det andre steder.
Endelig er der trafikforholdene ved Inovest. De kan vist nærmest betegnes som kaotiske på visse tider
af døgnet.
Det er vores syn på sagen, - - og ”der er jo ikke noget bestemt”.

19.09.2019 kl. 14:51 - Forslag vedr. Ny Borgerservice mm. i Skjern
Jeg kunne desværre ikke deltage til borgermødet den anden dag.
Jeg arbejder i beskæftigelse med de aller dårligste borgere i vores kommune, og ved hvilke udfordringer
de har. De borgere, der bruger mest borgerservice og går jæventlig til møde hos deres sagsbehandler er
de ressurce svage. Denne gruppe har nødvendigvis ikke bil og afhængig af vores offentlig transport, da
mange af dem også er dårlig gående. Da vi ikke har bybusser i Skjern, ser jeg det som meget
problematisk, at de skal gå flere km ud til innovest. Hvis vi fortsat gerne vil have hurtig sagsbehandling
i beskæftigelse mm. Er det nødvendigt, at det er nemt at komme på gåben hen til rådgiverne eller
borgerservice. Jeg bor selv i Skjern by og møder ofte mine kollegaer i vores detail butikker efter arbejde.
Disse kollegaer tror jeg næppe vil køre ind i byen for at handle, når de nu alligevel er ude ved Ringvejen
ved innovest. Jeg gad godt vide, hvilke typer af familier man regner med, vil bo inde midt i Skjern by, i
nye dyrer lejligheder? Frygter man ikke ser realistisk på denne problemstilling. Så stemmer for at man
river det gl. Ned og bygger noget nyt, hvor man har fokus på et godt arbejdsmiljø, hvor storkontor er
stemt ude, da det forringer sagsbehandlingerne og gør medarbejderne syge.

20.09.2019 kl. 09:36 - Idebanken
Som privatperson og forretningsdrivende i midtbyen i Skjern, kommer jeg hermed med min mening.
Jeg syntes at kommunens indblanding i Innovest 2 er ærgelig, kommunen skal udvikle ikke afvikle.
Hvorfor skal vi lave Innovest 2 når Innovest 1 ikke har en fantastisk økonomi. Det er vel ikke
kommunens ansvar at forbedre Innovests økonomi, det må da forventes at der er foretaget
beregninger på om det kunne løbe rundt inden de byggede Innovest 1! Mig bekendt er alt udlejet i
deres bygning nu og de har stadig svært ved at drive det.
Hvorfor ligger vi ikke de kommunale afdelinger i ex den gamle byskole som står for en stor renovering
og ville pynte på en faldefærdig bygning i midtbyen.
Der er en mulighed for at lave et stort byggeri på området mellem Danmarksgade-Østergade -Nygade
og Tværgade. Der har vi relativt store tomme bygninger.
Vi har også et område i nordenden af Nygade der kunne bygges nyt på. Det ville ligge i et område hvor
der er masser af muligheder for at komme op i højde og lave lejligheder sammen med. Det vil samtidig
forbedre økonomien at få lejet en masse ud.
Vi kunne sågar ligge Innovest 2 på en af ovenævnte placeringer. Der er vel ingen der siger at Inno 2
skal placeres ved Inno 1? Der er desuden en dårlig infrastruktur på ringvejen.
Disse forslag ville skabe udvikling for byen.
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Dette er Danmarks mindste Købstad og det burde vi udvikle og værne om, med en pæn midtby og et
lokalt forretningsliv der kan skabe arbejdspladser og liv.
Er der lavet undersøgelser om hvor mange lejligheder denne by kan bære i forhold til finansiering af
renoveringer af Finderupsvej? Lejligheder skaber ikke nødvendigvis liv, men arbejdspladser gør!
Lad os nu ikke lave de samme fejl som andre stor og mellemstore byer har gjort. Alle eksperter siger jo
at det vil være katastrofalt for byen at lave denne manøvre der er i spil.
Vi skulle gerne gøre byen attraktivt at bo, handle og leve i. Det skaber liv.
Jeg håber virkelig at der lyttes til eksperter på dette.

20.09.2019 kl. 10:58 - Ide’banken til d. 16.09
Jeg afleverede godt nok mine kommentarer den aften, men her er de så på vedhæftet fil.
Hvis det gl. rådhus skal "rives ned" ,da at bevare den nederste etage til medborgerhuset m.m.

Kopi af Vedhæftet fil 1: Spørgsmål og forslag til mødet om Skjern bys udvikling
Spørgsmål og forslag til mødet om Skjern bys udvikling
Et medborgerhus i Skjern er efter min mening et savn.
Der er samlingssteder for forskellige religionsretninger, spejdere, og større sportsforeninger der
har deres egne klublokaler.
Aktivitetscenter, Skjern tager sig af alle på 60+
Men vi savner et medborgerhus, hvor vi alle kan komme og enten låne eller leje lokaler.
Vi er f.eks. en forening (Multikulturelle Venner) der har mange flygtninge og indvandrer som
medlemmer og brugere. Vi kan være på Værestedet en gang imellem og spise sammen eller på
biblioteket (lille lokale) Når vi som forening vil mødes til et lidt større arrangement skal vi ”flytte
” rundt et andet sted, kommuneskolen, der er udmærket lokaler, men ved at samles forskellige
steder, betyder at ikke alle kan finde rundt..
Derfor vil det være et stort plus at have et fast sted at mødes, enten det er foredrag, egne
aktiviteter at samles om.
Kald det et klublokale eller lignende -et medborgerhus.
Lokalet størrelse :det må gerne være plads til 10-30 personer, og hvor vi også kan servere
kaffe/the.
Et medborgerhus vil være et trækplaster for Skjern By, hvis det kan blive et sted her i byen Er
der nogen i denne forsamling, der vil være med til at få et medborgerhus op at stå, kan I bare
henvende Jer til mig. Jeg tror også at Skjern Udviklings Forum vil tage imod henvendelser.
Kopi af Vedhæftet fil 2: Skjern første seniorbofællesskab har vi endnu ikke fået bygget
Skjern første seniorbofællesskab har vi endnu ikke fået bygget
Det vil være et trækplaster for byen.
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Mange andre her i byen har søgt at få familier og unge her til., men ”bedsteforældrene” til disse
familier
Og andre savner sikkert ”babysittere”.
Er der nogen her (bygherrer) der vil være med til dette.

20.09.2019 kl. 12:29 - Bemærkninger til flytning af Innovest
Som leder af Borgerservice har jeg et par bemærkninger jeg mener skal tages med i betragtning til en
eventuel udflytning af Beskæftigelse og Borgerservice.
På borgermødet i Skjern blev der foreslået at man kunne flytte Beskæftigelse til Innovest og beholde
Borgerservice i midtbyen.
Denne opsplitning vil jeg gerne advare imod af flere grunde:









Borgerservice og Beskæftigelse er netop blevet en organisatorisk enhed, og en af de ting vi
arbejder hen imod er en fælles modtagelse i enten en nybygning eller en nyrenoveret ejendom.
VI har store samarbejdsflader mellem Borgerservice og Beskæftigelse.
Ved en deling af Borgerservice og Beskæftigelse mister vi stordriftsfordele.
Borgere risikerer at skulle gå flere gange mellem Beskæftigelse i Innovest og Borgerservice i
midtbyen. Et eksempel er at en borger henvender sig i Beskæftigelse for at søge hjælp. Men har
ikke NemID med. Pgl. henvises til Borgerservice for at få udstedt et. Herefter kan de tage
tilbage til Beskæftigelse. Eller borgere som af uvidenhed går forkert.
En begrundelse der blev nævnt for at holde Borgerservice i midtbyen var af hensyn til de
ældre. Dem har vi faktisk meget få af. En af vores hovedopgave er at udstede pas og kørekort.
For dem er placeringen ikke så vigtig. Måske er det snarere borgere på ydelser der har
transportudfordringer.
Jeg har ingen holdning til om det hele skal ligge i midtbyen eller på Innovest, men anbefaler at
det holdes samlet ét sted.

21.09.2019 kl. 07:46 - byfornyelse
Jeg vil gerne give en ide, til hvordan man får lagt fliser ud for Fakta i stedet for asfalt.
Man tager nogle af de gamle fliser op i nord enden af Bredgade hvor de starter, og lægger asfalt i stedet
for,
Det ses ikke så meget om der er et par meter asfalt mere der.
Så bruger man de fliser der er taget op, og lægger dem i det felt ud for Fakta, i stedet for det asfalt der
er der nu.

21.09.2019 kl. 19:42 – Skjerns midtby
I sin tid, da jeg blev ansat på Rådhuset i Skjern (1978) blev det anført, at rådhuset havde fået det
udseende, fordi man så eventuelt kunne bygge “ovenpå”, hvis det, engang i fremtiden, blev nødvendig.
Er dette skrinlagt?
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22.09.2019 kl. 18:10 – Udvikling i Skjern midtby
Som deltager ved ovenstående møde og som beboere i Skjern midtby, vil vi gerne komme med vores
holdning.
1. Vi bruger jævnligt borgerservice, og er meget betænkelige ved en udflytning, da afstanden
betyder meget.
2. Hvis jobcentret flyttes, vil det medføre dårligere forhold for forretningerne i midtbyen,
butikslukninger.
3. Hvis Byskolen nedrives helt eller delvist, vil der blive et stort ledigt areal, hvad skal det så
bruges til.
4. Når man kan renovere slagteriet og skabe et flot aktivitetscenter, kan rådhuset vel også
renoveres.
5. Nej, lad os beholde arbejdspladserne i centrum, det er vigtigt.
6. At kantinen i Innovest er for stor, bør ikke løses på denne måde.
7. Tilkørselsforholdene til Innovest er i forvejen kritisable.
8. Vi frabeder os stadig højhuse i midtbyen.
9. Vi fornemmer at beslutningen er taget, og byrådet ignorerer os, det har vi oplevet før.

23.09.2019 kl. 18:11 – dialogmødet
Vedr. dialogmødet ”Udvikling af Skjern Midtby” d.16.09.2019
Først tak for et fint arrangeret dialogmøde. Gode saglige oplæg og derefter dialog i grupper, hvor man
havde lejlighed til at drøfte de forskellige muligheder, vi var blevet præsenteret for.
I vores gruppe var der bred enighed om, at speciel borgerservice skulle blive i byen, da det er svært for
gamle og handicappede at komme helt ud til Innovest. Det er trods alt dem som har mest brug for en
nem tilgang dertil. Vi andre som kan tage cyklen eller bilen skal nok klare det. Værre er det med en
rollator, det er trods alt nok de borgere, som har mest brug for hjælp.
Dernæst vore forretninger: vi har ikke råd til at de skal miste kunder – vær opmærksom på det!
Det var jo også et gennemgående ønske både fra forretninger og borgerne i de efterfølgende indlæg, at
beholde ”brugerne” i byen.
Det er ret betænkeligt, at borgmesteren som ellers fra starten indledte med at sige, at han var kommet
for at lytte, og at intet er bestemt endnu, sluttede med at sige at Skjern er en hyper-aktiv handelsby, så
han er ikke bekymret. Jeg spørger bare: er det en god måde at lytte på???
Ligner det ikke sagen om seniorcentret som bare blev flyttet, trods store protester, fordi alt var
forudbestemt.

24.09.2019 kl. 12:21 – ”Udvikling af Skjern Midtby”
Efter at have deltaget i dialogmødet i kulturcentret har jeg behov for at sende følgende kommentar:
Min baggrund er, at jeg har drevet detailforretning på gågaden i Skjern i næsten 40 år.
Min erfaring der er, at aktiviteter i bymidten skaber flow i gadebilledet, hvilket formidler kunder i
butikkerne. Og jo flere forskellige aktiviteter der er i bymidten, des flere mennesker vil der færdes i
byen og dermed afsmitning til butikslivet.
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Da detailhandelen overalt i forvejen er presset i disse år, vil det derfor være SKANDALØST, at flytte
borgerservice og jobcenter ud til Ringvejen og derved fjerne et stort og ret konstant kundeunderlag fra
midtbyen. Alle erfaringer taler i den retning. Tværtimod var forslaget om placering af
informationscenter vedr. naturpark i midtbyen en rigtig god ide, da det vil give MERE FLOW i byen.
Vores opgave i Skjern er at få så mange mennesker ind i byen som overhovedet muligt! Derfor vil det
være en katastrofe at flytte jobcenter og borgerservice ud.
Kære politikere, det håber jeg, I vil forstå og tage til eftertanke, også selvom I bor langt fra Skjern og
dermed ikke kender behovet i en mindre provinsby på egen krop.
Jeg har intet imod det nye Innovest, tværtimod, men ikke på bekostning af midtbyen!

25.09.2019 kl. 12:19 – Høringssvar fra ældrerådet
Til Byrådet i Ringkøbing-Skjern kommune
Ældrerådet har med interesse fulgt debatten om flytning af Jobcenter og Borgerservice fra Skjern
gamle rådhus ud til et eventuelt kommende INNO Vest 2.
I forhold til flytning af Borgerservice:
Ældrerådet kan ikke anbefale en flytning ud af byen.
Borgerservice servicerer blandt andet ældre borgere fra de tre gamle Skjern, Egvad og Videbæk
kommuner.
Flere af disse borgere kommer med bus eller tog til Skjern, andre bor i gå-afstand fra det gamle
Rådhuset. Det er derfor vigtigt, at der ikke er for lang gå-afstand fra transport til Borgerservice.
Vi anbefaler derfor, at Borgerservice enten forbliver i det gamle rådhus eller flyttes ned i den tomme
butik i Bredgade 27 i Skjern.
Med venlig hilsen
Ældrerådet

25.09.2019 kl. 20:16 – (ingen titel)
Borgerservice SKAL blive i Skjern bymidte, man dræber Skjern ved at flytte mere og mere ud til
Ringvejen. Byg en 2 etagers bygning og lad Borgerservice være i stueetagen. Byg også en oldekolle i
bymidten, og noget lignende Søndermarken som den i Tarm, men alle skal have lov til at leje sig ind
uden at skulle være handicappet.

26.09.2019 kl. 10:39 – Skjern Rådhus
Bemærkninger til ”rådhussagen” i Skjern.




Skjerns handelsliv har det svært. Alt hvad der støtter handelslivet skal styrkes.
De 200 arbejdspladser og mange daglige besøgende skaber handel og liv i byen og dem kan vi
ikke undvære.
Handelen er en meget vigtig brik i en bys udvikling/afvikling.
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Dårlig handel giver færre tilflyttere og dermed medarbejdere til alle vores gode industrier i
Skjern.
Kommunen er meget rundhåndet over for både turister og industri, men handel får kun kr.
750.000 årligt til deling mellem alle byer.
For at være lidt grov, så er indtrykket at kommunen kun interessere sig på turister og industri
og helt glemmer handelen.
Innovest er en god ide og må gerne udbygges, MEN ikke på bekostning af Skjern by.
Fin ide med at flytte Land, By og Kultur tilbage til Skjern/Tarm. Blev jo i sin tid ”stjålet” herfra.

26.09.2019 kl. 13:12 – ”udvikling af Skjern Midtby”
Allerførst tak, fordi vi borgere må være med i denne spændende proces.
Vi har gjort os følgende tanker:
Opførelse af Innovest 2, hvor man kan flytte Jobcentret ud.
Riv det gamle rådhus ned, evt. bevare noget af det. I stedet skal der bygges dejlige lejligheder. Bo
Christensens forslag var meget spænende og vi må godt være byen der bygger i højden. Ringkøbing by
er kendt for sine fine og gamle huse. Skjern kan og skal tilbyde noget andet.
På rådhus grunden kunne man, som nogen foreslog have et infocenter for det forhåbentlig kommende
nationalpark, turistcenter og en lille cafe og butik, hvor du kan købe produkter der er lavet i
Nationalparken og der skal være mulighed for at sidde og få en kop kaffe, coffee to go, og evt. en let
frokost. Det ville også være dejlig og smukt, hvis der kunne plantes en masse grønt, træer, buske og
krydderurter og så skal der være bænke og borde så det er et attraktiv sted at mødes. Et sted, hvor de
unge mødes med deres babyer, mens de er på barselsorlov., eksempelvis. En lille bypark, hvor der også
kunne være legeredskaber. (gynger og andet)
Borgerservice tænker vi skal blive på det gamle rådhus grund.
Vi kan også støtte op om forslaget tom en biograf, drevet ved hjælp af frivillige., ligesom i Ringkøbing.

26.09.2019 kl. 13:19 – Skjern bymidte
Hermed et indlæg vedr. Skjern bymidte/rådhus
Jeg finder det meget forkert at flytte Borgerservice og Jobcenter ud i Innovest 2.
Begrundelse:






der kommer mange mennesker til midtbyen hver dag med de nuværende funktioner i
rådhuset, hvilket betyder noget for handelen
ældre mennesker vil få meget langt til Borgerservice
hvis der skal investeres i et Innovest 2, skal det være fordi der er et reelt behov, og ikke på
baggrund af flytning af eksisterende arbejdspladser
når der på et tidspunkt oprettes en Nationalpark, vil området ved rådhuset være et oplagt sted
for et turistkontor
skal Skjern bevares som en attraktiv handelsby, skal en sådan katastrofal udflytning droppes

Jeg har tidligere været medlem af Skjern Byråd, på et tidspunkt (i 1980’erne) hvor en del af byrådet
ønskede Pakhuset fjernet. Der skulle være “stramme” linier i bybilledet ved Bredgade. I planlægningen
var der lagt op til, at der kunne bygges en række “blokke” på den vestlige side af Bredgade og dermed
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fjerne muligheder for at få et rekreativt byrum i midtbyen. Heldigvis blev der skabt et flertal for
bevarelse af Pakhuset, som i dag sammen med pladsen foran giver et dejligt og meget besøgt byrum. –
Skaden blev undgået!
Tilsvarende potentiel skade kan forudses, hvis rådhuset og dets funktioner fjernes fra bymidten.

27.09.2019 kl. 14:14 – Borgermøde Innovest 2?
Vi deltog også i borgermødet i Skjern og har efterfølgende nedenstående kommentarer:











Vi bakker op om Handelsstandsforeningen i Skjern og deler deres bekymringer for at meget
handel i Skjern midtby forsvinder ved en udflytning.
Som minimum bør og skal Borgerservice være i midtbyen til glæde for alle borgere og iæsr til
glæde for de ældre, som ofte er dårligt gående. Det hedder vle Borgerservice fordi de netop
skal yde service for borgerne?
Tænker det er uhensigtsmæssigt at lægge job-center og beskæftigelse ud af byen – da de
områder også servicere alle andre borgere i hele kommunen. Og er ret sikker på, at en stor del
af disse borgere benytter offentlige transportmidler. Der er godt to km at gå – hvilket kan være
svært for mange og uoverskueligt. Har du tilmed en sygemelding, hvor det at bevæge sig er
besværligt – er det ikke ligefrem en optimal beliggenhed.
Bakker op om, at de offentlige ansatte måske trænger til nyt og det ikke kan betale sig at
renovere det eksisterende byggei, men hvorfor så ikke bygge nyt, der hvor Byskolen ligger i
dag? Hvad skal der ske med den grund?
Vil man absolut flytte offentlige arbejdspladser til Innovest – foreslår vi Land By Kultur, der
sidder til leje i Ringkøbing. Mange arbejder alligevel sammen med Forsyningen – og da de er
flyttet fra Tarm, er det vel helt oplagt de flytter til området igen? Plus den leje kan vel spares?
For os ”lugter” det af et prestigeprojekt – og at man bare ønsker at bevare en kantineordning i
Innovest på billige vilkår. Det giver ikke rigtig mening. Vi hørte hvad der blev nævnt – men kan
ikke bakke op om forslaget.

28.09.2019 kl. 10:07 – BORGERHØRING: Tidligere rådhus og Finderupsvej 7
Vigtig detalje vedrørende bevarelse af Skjerns oprindelige Rådhus, ”Finderupsminde”,
Fínderupvej 7, bygget ca. år 1900.
Jeg vil gerne som privatperson henlede opmærksomheden på en detalje i det påtænkte store projekt
omkring en mulig udflytning af administrative funktioner til Innovest 2.
Jeg kan se, at man i forretningsmodellen opererer med frasalg af Finderupsvej 7 for kr. 1.000.000, Hvad de færreste ved er, at netop dette hus, bygget omkring år 1900 som stuehus til en firlænget gård i
Skjern senere blev Skjerns ”rådhus” frem til den store kommunalreform i 1971, hvor omliggende
sogne blev indlemmet i Skjern Kommune, og den aktuelle store bygning kaldet Skjern Rådhus blev
bygget.
Finderupsvej 7, kaldet Finderupsminde, er fremdeles kommunal ejendom. Det lykkedes at få den
bevaret og renoveret i 1990’erne, hvorefter kommunen modtog bevaringsprisen. Undertegnede var da
formand for Bevaringsforeningen.
Vi taler altså om en historisk vigtig bygning i Skjern med fortællehistorisk værdi og af stor visuel
betydning som sigtepunkt far Banegårdspladsen op af Jernbanegade til Finderupsvej.
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Jeg vil foreslå, at man ved et evt. frasalg af denne bygning tilser en sikring af bygningen for fremtiden,
hvad enten det sker som en bevaringsdeklaration eller anden foranstaltning.
Man kunne også lade en bevaring indgå som en betingelse for salget eller ligefrem fortsat anvende
bygningen til kommunale, borgernære funktioner evt. i forbindelse med Biblioteket? Huset kunne
være velegnet til mindre udstillinger, velkomst center og lignende.

28.09.2019 kl. 10:36 – Udvikling af Skjern Midtby
Opførelse af Innovest 2 er en god ide, hvis de trafikale forhold på Ringvejen kan udbygges og gerne før
byggeriet sættes i gang.
Innovest 2 og Kommunen vil være godt stillet ved at flytte Handicap & Psykiatri samt Sundhed og
Omsorg” fra Kløvervej i Ringkøbing til de nye lokaler.
Bygningen Finderupsvej 7 skal ikke sælges – tværtimod skal det gamle rådhuset bevares og tænkes
ind i et nyt projekt på matriklen Finderupsvej 9.
Finderupsvej 9 skal fortsat indeholde Borgerservice og Politi samt oprettes sekretariat til f.eks.
Nationalpark, turistkontor. Flytning af bibliotek kan også være en fordel.

28.09.2019 kl. 15:34 – Udflytning af kommunale funktioner
Jeg kommer hermed med synspunkter til udflytning af kommunale funktioner:
Vi skal bruge al den hjælp vi kan få til at støtte handelslivet i Skjern, det får vi ikke ved at flytte
arbejdspladser væk fra midtbyen, de skal netop blive for at styrke handelslivet i Skjern, liv skaber liv
og handel.
De 180-200 arbejdspladser skaber daglige besøg og liv i midtbyen, dem kan vi ikke undvære. Denne
handel skal styrkes for ikke at afvikle midtbyen og arbejdspladser, vi er mange ansatte i
handel/service som betaler mange skattekroner.
Vi får ikke flere tilflyttere ved dårlig handel/service i byen, det skaber hellere ikke flere nye
medarbejdere til industrier i Skjern.
Kommunen bruger mange penge på turisme og industri, men glemmer handel/service, som har rigtig
mange ansatte, der betaler mange skattekroner og støtter op om alle lokale foreninger, som også vil få
det sværere. Vi får 750.000,- kr. til deling i alle byer til handel, det er alt alt for lidt, og det bliver så ikke
bedre ved at underminere handlen i Skjern, ved at flytte medarbejdere ud af byen.
Jeg syntes Innovest er en super ide og skal gerne udbygges, men ikke på bekostning af Skjern by.
Land, By og Kultur kan man også flytte tilbage til Skjern/Tarm, den blev aldrig flyttet tilbage.

29.09.2019 kl. 15:37 – skjern ”rådhus”
Hermed læsebrev med mening/advarsel vedr. vor bymidte.
Kopi af vedhæftet læserbrev: Skjern Rådhus 2
Pas på vores by.
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Som medlem af Gentænk-Skjern´s ”handelsgruppe” har jeg været med til at vende og dreje
mange muligheder for at få ungdommen fra skolebyen ind til centrum for her at skabe liv ved
deres tilstedeværelse, samt mange andre ideer for at skabe aktivitet i byen, det er en svær
opgave og nu vil man med et snuptag fratage centrum over 100 arbejdspladser og ca 3000
ugentlige besøgende (iflg. Dagbladet lørdag) om tallet er 3000 eller blot det halve og om disse
handler eller blot bevæger sig rundt i byen, så vil enhver handelsby juble over at have en ”så stor
butik” i deres midte. Experter bl.a fra DanskErhverv og formanden for Ringkøbing-Skjern´s
handelsråd fraråder på det kraftigste at flytte en så stor magnet væk fra centrum og forudser
endnu mere butiksdød og et mindre attraktivt centrum. Kommunens planlægning frarådede
tilladelse af en REMA1000 uden for bymidten, politikerne overhørte dette, jeg er spændt på at
høre planlægningens forudsigelser af konsekvensen i Skjern centrum ved en udflytning af
”rådhuset”. Detailbutikkerne alene i byens midte beskæftiger løst anslået over 200 personer, det
er dog en anseelig arbejdsplads, mange flex-jobbere, personer i jobtræning og praktikanter har
stor glæde af at have mulighed for at arbejde i byens butikker, en årlig besparelse på (måske?)
750.000,-kr kan hurtig blive opslugt af flere ledige og et ødelagt bybillede. Vil byen være
attraktiv at bosætte sig i hvis centrum bliver ødelagt, eller flytter det ”grå guld” til andre
byer/kommuner. Politikernes beslutning om at nedlægge vort gamle rådhus kan blive en lang
glidebane, flere butikker er ikke medlem af handelsforeningen andre har meldt sig ud for at
spare penge og mister vi flere butikker vil en sådan udvikling hurtigt betyde at der ikke er råd til
en bychef, julebelysning, open-by-night, annoncer i ugeaviser bliver måske også sparet væk, så
vil det være svært at have økonomi i ugeaviserne osv.osv. Detailhandlere bruger langt mere tid
end en almindelig 37 timers arbejdsuge, for måske at kunne tjene en gennemsnitlig løn, det er
ikke nogen nem opgave som nogle fejlagtigt tror. Vi vil alle gerne have butikker og et godt
udvalg, men detailhandelen har ikke haft megen medgang i de senere år og er følsom over for alt
hvad der fjerner potentielle kunder, en udflytning af det gamle rådhus, eller blot noget af det,
giver en meget stor risiko for at udløse en domino-effekt som beskrevet og alle med forstand på
detailhandel og bycentre fraråder det på det kraftigste. Jeg har forståelse for at den almindelige
kommunalpolitiker ikke kan være expert på alt, og håber derfor at man beslutter sig ud fra de
råd og oplysninger der er givet, netop fra experter. Rådhuset er jo i øvrigt en af byens seværdige
bygninger og det er godt for bymidten at have en offentlig administrationsbygning, så føler vi os
stadig som en købstad.
Alt ovenstående er ”for egen regning” men ordene er hørt mange gange.

29.09.2019 kl. 19:29 – Mening om kommunekontorets placering
HJÆLP SKJERN BY!!!!
Bliver ked af, hvis der på forhånd er taget en beslutning om, at kommunekontoret skal flytte ud ad
byen!. KATASTROFE - Det burde være folkets stemme og ønske, som bestemmer! - evt. ved en
afstemning.
Hvis det flyttes ud, ja så kan de fleste butikker på sigt dreje nøglen rundt = butiksdød, hvilket IKKE er
attraktivt for vores by!. Udviklingsmæssigt går byen tilbage og holder folk fra, at flytte til byen.
Men hvis der investeres i midtbyen. Nyt kommunekontor evt. kombineret med lejligheder, så tror jeg
bestemt, at vi kan bevarer og udvikle Skjern endnu mere!.
Der er hver dag ansatte, som tager turen ned i byen, for at handle - det må vi ikke smide væk!!.
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Hvorfor er det, at det rygtes, at der allerede er taget en beslutning???. Er det fordi der sidder person i
de forskellige udvalg, som kan stryge hinanden med hårene. Men så skal man lige pynte på det, med en
debat, for at få det til at ligne, at de oprigtigt er interesseret i byens borgere....!!! Korruption er ikke
dansk og bestemt ikke SKJERNSK.

29.09.2019 kl. 20:06 – Udvikling af Skjern Midtby – input til idebank
Hermed input til idebanken omkring udviklingen af Skjern Midtby.
Indlægget er også sendt til Dagbladet Ringkøbing-Skjern med forventning om, at de bringer det som
læserbrev
Kopi af vedhæftet læserbrev: Skjern-læserbrev
Skjern 29. september 2019
Udviklingen af den sydlige del af kommunen – plus 3 sure opstød
For 14 dage siden var der et meget velbesøgt borgermøde i Skjern. Det handlede om udviklingen
af Skjern bymidte – og til dels hele Skjern-området. Tak til Skjern Udviklingsforum, Skjern
Handelsforening og Ringkøbing-Skjern Kommune, fordi I valgte at holde mødet.
Som borger er det dejligt at føle, man har muligheden for at følge med og blive klogere på de
planer, der er for ens lokalområde.
Efterfølgende har der været læserbreve, artikler og senest har handelsforeningen i Skjern
iværksat en underskriftsindsamling. Med dette indlæg vil jeg gerne kommentere konstruktivt på
10 udvalgte emner i relation til udviklingen af den sydlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune –
og supplere med 3 sure opstød.

Fart på Skjern Å Nationalpark
På borgermødet fremlagde Vivi Altenburg som repræsentant for Skjern Handelsforening en
vision om, at Skjern skal være ”hovedstaden” i en kommende Skjern Å Nationalpark.
Jeg hører til dem, der ærgrer mig meget over, at vi ikke fik en nationalpark Skjern Å i første
omgang og krydser heftigt fingre for, at det sker anden gang.
Jeg glæder mig til den dag, hvor turistbusser i større tal kører ind over kommunegrænsen, fordi
de skal bruge en eller flere dage i vores skønne del af kommunen. Gæsterne bor på nogle af vores
gode hoteller, spiser mad af lokale råvarer, går ture ved Kong Hans Bro og studerer fuglelivet i
engene. Måske er der indlagt eftermiddagskaffe på Stauning Havn, et whisky-virksomhedsbesøg
i Stauning, oplevelser i Vikingehavnen i Bork og meget mere. Det handler om at komme i gang –
der findes masser af pensionistklubber, fugleforeninger, personaleforeninger m.m. i hele landet,
der gerne vil opleve en Skjern Å Nationalpark.
Det kan kun gå for langsomt. Vi skal i gang med forberedelserne, så når godkendelsen ligger af
nationalparken, er vi helt klar til at byde den første nationalpark-turist velkommen.
Lad os sætte i værk!
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Nationalpark-udstilling
Når der på borgermødet blev talt om en kommende nationalpark, blev der også nævnt en
udstilling omkring Skjern Å og nationalparkens tilblivelse, hvor udstillingslokalerne måske
kunne tænkes ind i nybyggeriet, man gerne vil opføre i stedet for Skjern Rådhus.
Det er selvfølgelig en mulighed. Men et sådan Skjern Å Nationalpark-informationscenter behøver
absolut ikke at placeres i nye lokaler og skal næppe være kæmpestort. Det kunne sagtens tænkes
ind i eksisterende lokaler i midtbyen – og stadig trække gæster ind til byen.

Højhuse – er det innovativt?
På borgermødet præsenterede arkitekt Bo Christensen nogle mulige streger for området, hvor
Skjern rådhus ligger i dag. Det inkluderede blandt andet et højhus. Tegningerne var fine. Dem vil
jeg ikke kritisere.
Men jeg oplever, at hver gang der i øjeblikket bliver præsenteret nye byggerier, inkluderer det et
højhus. Det er tilsyneladende ”det nye sort” i arkitekt- eller byggebranchen.
Hvis det ender med nybyggeri eller renovering af det gamle rådhus – så lad os dog i det mindste
gøre noget, som de ikke også har alle andre steder? Lad os overraskende – tænke bæredygtighed
– eller arkitektonisk unikt.
Når man kigger på det byggeri, der i disse år ellers skyder op i Skjern by – eksempelvis omkring
det tidligere slagteri og det tidligere Cirklen – så er det i min optik moderne, kedeligt og lidt
ligegyldigt. Jeg forestiller mig ikke, at der er nogle, der om 5 eller 10 år vil kigge på de boliger og
udbryde: ”Hvor var det godt tænkt dengang i 2019?” eller ”Sikke et flot byggeri”.

Behovet for boliger
Når det på borgermødet blev nævnt, at der i stedet for rådhuset kunne bygges nye boliger, lød
det som om, at der er behov for boliger i midtbyen?
Må jeg helt lavpraktisk spørge: Hvor ved I det fra? Hvad er egentlig behovet for boliger i Skjern
midtby? Er det nemt eller svært at leje eller købe bolig i Skjern midtby? Er der ikke nogle af
nybyggerier, der står tomme?
Lad os få nogle fakta på bordet!

Økonomien i Innovest
På borgermødet hørte vi lidt om Innovest I, fordi der er interesse for at skabe Innovest II. Det er
15 år siden, at tanken om stedet blev født, og cirka 4 år siden at dørene blev slået op.
Hvad har vi så fået? - altså ud over en meget markant bygning ved Ringvejen, bedre forhold for
erhvervsrådet, bedre lokaler til at holde folkeoplysningsforedrag og forskellige uddannelser?
Jeg savner svar på nogle basale spørgsmål – er økonomien i Innovest I sund? Hvor mange
arbejdspladser og hvilken vækst er det egentlig, at Innnovest I har skabt?
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Det hørte vi ikke noget om på borgermødet. Både borgmesteren og kommunaldirektøren talte
på borgermødet, og begge sidder i stedets bestyrelse. Så det havde vel været enkelt at informere
om det.
Lad os få svar på økonomien i Innovest I, før det eventuelt besluttes at bygge Innovest II.

Flytning af arbejdspladser er ikke udvikling
Hvis man klikker ind på Innovests hjemmeside, er der 3 ord, som går igen og igen – innovation,
udvikling og vækst. Det lyder jo indlysende og en helt igennem fremragende vision at have for
stedet.
Men er det, hvad vi får, hvis vi flytter kommunale arbejdspladser ud i en eventuel Innovest II?
Det synes jeg ikke. Det er bare flytning af arbejdspladser - og ikke meget andet. Desuagtet
hvilken kommunal afdeling man vælger at flytte derud.
Jeg forstår godt, at kommunale arbejdspladser kan fungere som økonomisk løftestang for, at
Innovest II bliver til virkelighed. Ganske som Ringkøbing-Skjern Forsyning fungerede som
sådan, da Innovest I skulle planlægges, besluttes og føres ud i livet.
Men lad os ikke påstå, at der er innovation, udvikling eller vækst i at flytte kommunale
arbejdspladser rundt i kommunen. Det tror jeg ikke, at I kan finde dokumentation for. Så lad os
være ærlige omkring det.

Flytning af medarbejdere
Nu vi er ved flytning af kommunale arbejdspladser, så synes jeg, at man i debatten glemmer, at
det ikke er skriveborde, computere og telefoner, man flytter rundt på. Når der på borgermødet
tales om at flytte afdelinger ud til Innovest II, så er det mennesker af kød og blod, man vil flytte
rundt med.
Min opfordring efter cirka 15 år som leder i det private erhvervsliv: Lad vær med at flytte rundt
på mennesker, med mindre der er en særdeles god grund til det.

Et rådhus i Ringkøbing-Skjern Kommune
Hvor ofte er du egentlig i kontakt med dit kommunekontor? Ja, det afhænger selvfølgelig af,
hvem du er. Men de fleste af os, klarer dialogen med en mail eller en opringning.
Personligt tror jeg, at jeg har haft ærinde på rådhuset i Skjern 2 gange inden for de seneste 10 år
– en gang for at brevstemme og en gang for at få et pas. Sådan er udviklingen. Det synes jeg, at vi
bør indtænke i fremtidige kommunale byggerier/renoveringer.
Af kommunens hjemmeside fremgår det, at den kommunale administration i dag befinder sig på
9 forskellige adresser – sundhedscentret i Tarm, 3 adresser i Skjern, en adresse i Videbæk og 4
adresser i Ringkøbing.
Lyder det som den økonomisk bedste måde at drive en kommune på? Nej, det tror jeg ikke.
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Jeg synes, vi burde tænke mere fremtidssikret – skære igennem og beslutte, at fremtiden hedder
ét rådhus (ja, det skal ligge i Ringkøbing) og 3 kommunale kontorer i Videbæk, Hvide Sande og
Skjern.
Alt samlet på et sted. Enkelt, praktisk og effektivt. Bortset fra borgerservice og eventuelt andre
nære borgerfunktioner. De 3 kontorer i Videbæk, Hvide Sande og Skjern skulle så også indeholde
et par mødelokaler, som de kommunale medarbejdere fra hoved-rådhuset kunne booke til
møder lokalt med borgere eller virksomheder, der havde besvær med at komme til Ringkøbing.

Lad os tænke som én kommune
I debatten efter borgermødet læste jeg blandt andet om et forslag om en biograf i Skjern - tænkt
ind som en del af nybyggeriet der, hvor rådhuset ligger i dag. Samtidig føg det med
beskyldninger om sognepolitik, da lokalpolitikere fra Skjern-Tarm lagde et alternativt forslag
frem.
Kalenderen viser 2019. Lad os nu komme videre. Ringkøbing-Skjern Kommune har 12 år på
bagen. Vi ER en kommune, og vi skal AGERE som sådan - også politikerne i byrådet.
Lad de enkelte byer og landsbyer have deres særkender og forcer – og bak op om dem.
Jeg kunne nævne den borgerdrevne biograf i Ringkøbing, sundhedshuset i Tarm, Kraft i
Ringkøbing, Lalandia og sommerhusene i Søndervig, Skjern Å Nationalpark, Vestjyllands
Kunstmuseum i Videbæk, Bork Vikingehavn, udviklingsforum i Skjern, brostensgaderne i
Ringkøbing, Kaj Munks præstegård i Vedersø, autenticiteten på havnen i Hvide Sande, Bundsbæk
Mølle …
Vi skal ikke indbyrdes konkurrere i kommunen. Vi behøver eksempelvis ikke 2 biografer eller en
svømmehal i alle kommunens byer. Så stor er vores kommune da heller ikke.
Så lad os bakke hinanden op.

Flagskibe
Hvornår er du stolt af din kommune?
Ja, det skal jeg jo ikke bestemme. Men det er værd at tænke over, hvilke flagskibe vi har, og
hvordan vi skaber flere.
Jeg kunne nævne et par eksempler: Jeg er stolt af min kommune, når Skjern Håndbold sætter
vores kommune på landkortet, når Gintberg og Agger har visioner om el-biler fjorden rundt, og
når en købmand Hansen endelig ser ud til at få sin kæmpe vision gjort til virkelighed i Søndervig.

3 sure opstød
Lad mig slutte med et par små sure opstød, som relaterer sig direkte til afviklingen af
borgermødet. Det sker i håbet om, at fremtidige arrangører måske kan gøre det bedre.
-

Det virker særdeles uprofessionelt, når aftenens to første talere siger nøjagtig det samme. Det
gør mig ikke stolt af min kommune. Den slags er let at undgå.
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-

Når man vælger oplægsholdere, så find dog nogle, som er dygtige til fremlæggelse, og som har
noget på hjerte.
Dialogbordene bruges meget i disse år til borgermøder for at skabe dialog med de fremmødte.
Jeg savner en god gammeldags debat med hele gruppen af fremmødte. Så man får lejlighed til at
stille spørgsmål og få svar fra relevante personer. Det giver en bedre debat i min verden, og vi
får alle en fornemmelse af, hvad stemningen er. Jeg føler mig ikke tryg ved, at mine synspunkter
skal formidles videre af en tilfældig person/cafevært, der har sin egen subjektive holdning til de
emner, der diskuteres.
Ps: Dette indlæg er også indsendt som kommentar til idebanken på området.

29.09.2019 kl. 21:15 – Innovest 2 og Skjern Rådhus
Som borger i Skjern får du her min holdning til debatten om ovennævnte.
Jeg finder det problematisk, at der flyttes arbejdspladser fra midtbyen, og også Borgerservice, der
skaber mange besøgende i midtbyen.
Det er at faktum, at hvor der er folk - kommer folk og de 1200, der hver måned besøger Borgerservice
er potentielle kunder i byen. Det er de langt fra, hvis borgerservice flyttes uden for Ringvejen.
Det er også vigtigt at udvikle Innovest, men det vil ikke ødelægge kommunens regnestykke, hvis f.eks
Borgerservice beholdes i Midtbyen. Her er alene tale om 8 medarbejdere, og der vil derfor stort set
være behov for de samme kommunale m2 i Innovest 2, og også kantinedriften vil være reddet.
På Borgermødet blev foreslået, at de nedlagte kommunale arbejdspladser i Tarm skulle flyttes fra
nuværende lejede lokaler til Innovest. Et forslag der kunne være interessant at se en beregning på på
samme måde, som der er regnet på en flytning af hele kommunekontoret i Skjern.
Bo Christensen’s oplæg med bevarelse af Rådhushallen kombineret med byggeri i højden, er meget
spændende. Med Borgerservice, Nationalpark Skjern Å besøgscenter og Cafe i Rådhushallen som
foreslået, vil denne gennemstrømning af besøgende, bestemt være gavnlig for Handelslivet i Skjern.
Og det er bl.a. et godt handelsliv, der kan være med til at gøre Skjern til en god by at bo i.

29.09.2019 kl. 21:56 – Udvikling af Skjern Midtby/Innovest
Udvikling af Skjern Midtby
Kommentar.,
Opgradering af Innovest 2?
begrundelse
Innovest 2 Skal kun bruges som uddannelsessted og være med at bakke skolebyen op og tænke nye
tanker mvh til f.eks lave et sted hvor man kan udvikle produkter som iværksætter.
Hvor gode ideer bliver til virkelighed. Hvor man kun betaler for materialer og en 1/2 eller 1 årlig
kontingent.
Udvikle E-sport mm
De unge mangler et sted attraktivitet mm
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Bekymring for Skjern midtby .:
Det har og får stor betydning for byen ....bare de sidste 10 år er det gået tilbage for skjern mvh
til butikker før var skjern en meget god handelsby, lad os få det resume tilbage så alle handler ind i
byen igen, også alle de tilflytter der kommer til byen, lad dem ikke flytte til en anden ny.
Skjern skal tilbyde cafe liv, liv i gaderne og ingen tomme butikker, lav husleje for iværksætter og husk
så på de grunde der bare står tomme lad da folk købe grunde for 1kr som det var en gang og få
udviklingen tilbage igen så de ikke sætter sig i herning eller ikast bare fordi motorvejen går der. få dem
til at bygge i Skjern og købe huse op og modanicerer dem så der er en rød tråd.
Og udnyt de ressourcer Skjern har natur, råvarer gode designer mm lad dem bygge i skjern gør det
akrativ sammen med kulturen i hallen mm
udviklingen kan ske ved at spærre gågade veje af fra østergade gammel sahl og med til bredgade
og møllegade og mølletorvet og åben for trafik lige som i ringkøbing så turisterne får en oplevelse.
lav en butik kun med de råvarer skjern og omegnen har at tilbyde turisterne mm
Man kunne også flytte rådhuset ned på Byskolen , rive den ned og bygge nyt der, også når man er ved
at bygge den del af skjern op også dagcenteret.
Lad os få gang i bymidten, søg nogle midler til at bakke op omkring statuerne holger danske... lad os
gøre os synlige også så vi får flere unge tilbage og de bliver i Skjern, få biografen tilbage få gang i
kulturen igen.
LAD MIDT BYEN BLOMSTER IGEN, BEVAR MIDTBYEN ... LAV GÅGADE OMKRING MIDTBYEN I
DAGTIMER OG ÅBEN OP IGEN KL 18 SÅ LET ER DET
DÆK MØLLETORVET AF 1/2 HALVT MED KLAR GLAS.

30.09.2019 kl. 07:43 – Vedr. kommunens planer om en ny Innovest 2
Jeg syntes det er dumt at flytte kommunekontoret ud af midtbyen, som vil komme til at påvirke bylivet
og forretningslivet i Skjern.
Rennover det vi har i midtbyen og lad være med at flytte mere ud af byen.

30.09.2019 kl. 09:36 – Bidrag til borgerproces omkring tidligere Skjern rådhus
m.v.
Hermed bidrag til den igangværende borgerproces fra tre store foreninger i Skjern.
Kopi af vedhæftet fil: Foreningskommentarer fra Skjern
Skjern den 30. september 2019
Til
Ringkøbing- Skjern Kommune.
Att. Jens Peter Hegelund og Malene Bang Lindholm
Vi ønsker alle udvikling i Skjern
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Det gør byrådet, erhvervslivet, borgerne, foreningerne, byens handelsliv, Skjern
Udviklingsforum m.fl. - ja alle.
Der kan være forskellige holdninger til, hvordan Skjern bedst udvikler sig og ikke mindst hvilke
udviklingstiltag, der bedst fremmer den ønskede udvikling på kort og lang sigt.
Det så vi også på borgermødet forleden, hvor kommunen, Handelsforeningen og Skjern
Udviklingsforum på baggrund af et kommunalpolitisk forslag havde inviteret til en dialog om
evt. udflytning af borgerservice og beskæftigelsesafdelingen fra det gamle rådhus til en ny
tilbygning til Innovest.
Umiddelbart efter mødet glædede vi os sammen over det store fremmøde samt de gode og åbne
indlæg fulgt op af en livlig og konstruktiv borgerdialog.
Arrangørerne og de 21 cafeværter samlede indtryk fra aftenens diskussioner, og det viste sig
tydeligt, at borgerne i Skjern gerne vil involveres i byens fremtid og har holdninger til, hvordan
udviklingen bedst understøttes.
Efterfølgende har vi, dvs. Handelsforeningen, Skjern-Tarm Håndværker- og industriforening og
Skjern Udviklingsforum, drøftet borgermødets input samt vejet fordele og ulemper ved en hel
eller delvis udflytning af medarbejderne fra det gamle rådhus til Innovest.
Alle føler, vi står i en unik situation, hvor kommunen giver Skjern en spændende mulighed for at
tænke helt nye udviklingsspor ind i byens fremtidige udvikling.
Derfor ønsker vi at vise, at vi også har modet til at tør gå konstruktiv ind i dialogen, at vi
prioriterer BYENS muligheder på sigt og ønsker at få 2+2 til at give 5.
Som konklusion på drøftelserne er der enighed om at sende nedenstående fælles udspil.
Et fælles udspil
Borgermødet viste, at der er forskellige holdninger til en evt. udflytning. Sådan vil og skal det
altid være. Vi vil gerne understrege, at vi klart respekterer de fremførte forskelligheder. Det
gælder også de differentierende holdninger fra medlemmer af Handelsforeningen, Skjern-Tarm
Håndværker- og Industriforening og Skjern Udviklingsforum. Vores foreninger favner alle en
bred medlemsskare.
Derfor håber vi også, at byens borgere, samarbejdspartnere, foreningsmedlemmer m. fl. vil
respektere vores fælles holdning.
Vi håber, byrådet vil finde elementerne i følgende udspil interessant
1. Beskæftigelsesafdelingen flyttes ud til Innovest og etableres i en del af en ny bygning - Innovest
2, hvorved udflytningen understøtter nye muligheder for yderligere uddannelser, øget
innovations- og erhvervsudvikling og skaber synergimuligheder med både eksisterende og nye
lejere.
2. Borgerservice og politiet forbliver i midtbyen, hvorved handelslivet fastholder en persontrafik
til midtbyen på ca. 15.000 besøgende.
3. Handelslivet tænker i nye handelsprocesser, så handelslivet bevarer muligheden for
handelskontakt til beskæftigelsesafdelingens medarbejdere.
4. Vigtigt for alle, at der ikke vil ligge en tom grund, hvis der skal ske delvis udflytning af
medarbejdere til Innovest. Dette bør sikres i forbindelse med salg af rådhusgrunden, hvor
planerne for grunden skal stadsfæstes i en ændret lokalplan.
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5. Kommunen arbejder for at få aktivitet på rådhusgrunden hurtigst muligt og indgår i en
konstruktiv dialog med relevante parter bl.a. Handelsforeningen, Skjern-Tarm Håndværker- og
Industriforening og Skjern Udviklingsforum om at gøre rådhusgrunden til et sted, der kan
understøtte livet og handlen i midtbyen – f.eks. med nye muligheder for at tiltrække unge til
midtbyen, eller på anden vis skabe en naturlig persontrafik til byen og give rum for nye
funktioner, der kan udvikle handelslivet og oplevelserne i Skjern Bymidte.
Med dette udspil tror vi på, vi får skabt solide trædesten for BÅDE udviklingen af handlen i
midtbyen OG innovations- og erhvervsudviklingen i Skjern, samt udnyttelse af en unik mulighed
for i fællesskab at være nytænkende omkring det tidligere rådhus og ”rådhusgrundens”
udnyttelse.
Med venlig hilsen
Skjern Handelsforening,
Skjern-Tarm Håndværker- og industriforening
Skjern Udviklingsforum

30.09.2019 kl. 14:28 – Bemærkninger vedrørende udvikling i Skjern Midtby
Mine bemærkninger finder du i vedhæftede pdf-fil. Bekræft venligst kort modtagelsen.
Kopi af vedhæftet fil: Bemærkninger
Til
Ringkøbing-Skjern Kommune
Att.: Malene Lindholm + Idébanken
30. september 2019
Respons på borgermødet 16. september 2019 i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter
Som deltager i Ringkøbing-Skjern Kommunes borgermøde om udviklingen i Skjern midtby den
16. september 2019 skal jeg hermed bemærke følgende:
1. Begge administrationsbygninger (Finderupsvej 7 og 9) er bevaringsværdige og bør fortsat
anvendes af politiet og den del af den kommunale administration, som er borgerrettet. En sådan
løsning vil være værdsat såvel af byens handlende som af de mindre mobile borgere i byen.
Kommunen bør derfor ikke afhænde hverken Finderupsvej 7 eller Finderupsvej 9.
2. Jeg kan støtte tanken om at udflytte kommunens erhvervsservice fra Finderupsvej 9 til et
eventuelt nyt Innovest II. Synergieffekten med Ringkøbing Skjern Erhvervsråd og
uddannelsesmulighederne i området vil øge de potentielle muligheder for at tiltrække
kvalificeret arbejdskraft til lokale virksomheder, som dermed opnår bedre vækstmuligheder.
3. Jeg kan ikke støtte det på borgermødet skitserede boligbyggeri på grunden Finderupsvej 9. En
eventuel ny bebyggelse højere end 2½ eller 3 etager på dette sted vil være i alvorlig disharmoni
med kommuneplanens omkringliggende rammeområder: 39ce040, 39be030, 39ce045 og
39ce042. Samtidig vil det være ødelæggende for ”Det gode liv” i bl.a. andelsboligforeningen
Engtoften 3. Her vil de nuværende sydvestvendte terrasser og altaner blive vindomsust og ramt
af eftermiddagens slagskygge.
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Mere generelt skal jeg opfordre byrådet til fortsat at følge intentionerne i Kommuneplan 2017 –
2029 og dens bestemmelser i rammeområderne som det også skete i sommeren 2017
vedrørende en skitseret 7 etagers boligbebyggelse (Å-huset) på adressen Enghavevej 17 i Skjern.
Den 21. maj 2019 vedtog byrådet Plan- og Udviklingsstrategi 2019-2022. Det fremgår af
strategien, at byrådet ønsker at synliggøre den fysiske planlægning mere og skabe mere
opmærksomhed omkring den. Bl.a. ved at formidle, hvordan fysisk planlægning har betydning
for det gode liv. På side 15 i strategien skriver kommunen, at "Fysisk planlægning er en
forudsætning for det gode liv og vækst. De konkrete rammer for den overordnede fysiske
udvikling af kommunens byer og det åbne land er beskrevet i kommuneplanen. (..) Rammerne er
således grundlag for at kunne prioritere og individualisere hvilken udvikling, der kan ske i
forskellige geografiske områder. Det giver os muligheden for tydeligt at vise, hvad vi vil, og hvad
der kan forventes og ikke kan forventes i vores områder." (Min fremhævning.)
På den baggrund vil det bestemt ikke være kønt, såfremt byrådet vælger at planlægge for en
massiv boligbebyggelse i mange etager på grunden Finderupsvej 9, blot fordi det denne gang er
kommunen selv, der står som grundsælger. Det højere etageboligbyggeri i Skjern hører hjemme
længere mod nord i rammeområde 39bo118.

30.09.2019 kl. 17:33 – Ang. Kommunekontoret
Det vil gå ud over handlen i Skjern midtby hvis kommunekontoret flyttes ud. Punktum.
Derfor er det umådeligt vigtigt, hvis man laver en udflytning, at der ikke kommer et tomrum i byen.
Der skal være en plan for hvad der skal være på Finderupsvej allerede inden udflytningen. Og boliger
er ikke et godt nok alternativ, da det ikke skaber flow.
Det skal være et tiltag der skaber flow i byen.
Lægehus, fys, tandlæger skaber flow. Fritidsaktiviteter, som musik og sport skaber flow.
Hvis kommunekontoret flytter skal der allerede ”ugen” efter flytningen, være gang i det nye tiltag. Der
skal ikke stå en tom bygning i flere måneder inden der sker noget. Det er med til at dødsdømme byen.
Så kære kommune
Nu vil I flytte mere end 100 arbejdspladser ud af midtbyen, så må I også sørge for at sende det samme
antal mennesker ind i byen.

30.09.2019 kl. 19:00 – Udflytning af Skjern Rådhus til Innovest
Min stemme:
Min oprigtige mening er, at man giver Skjern det sidste dødsstød ved at flytte noget som helst af
Rådhuset ud af byen.
Jeg er helt klar over, at man står med et Innovationscenter, hvor der mangler folk i bygningen.
I sin tid valgte vi at bosætte os i Skjern pga. arbejde og så det faktum, at Skjern var en god handelsby,
hvor der var liv og hvor man kunne købe det meste uden at skulle udenbys.
Hvis der kommer flere butikker, der må lukke, fordi man vælger at flytte funktionerne på Rådhuset ud,
så kommer vi til overveje, om vi ønsker at bo et sted længere.
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Vi har egentlig ikke ansættelse i byen længere, så vi kunne sagtens vælge at flytte væk.
Jeg vil bo i en by, hvor der er steder at gå hen … og hvor jeg kan købe gaver m.v. uden at skulle
planlægge en tur til en større by eller handler over nettet.
Generelt tror jeg ikke på nogen af ideerne, der er forelagt.

30.09.2019 kl. 19:20 – Udvikling af Skjern by
Tanker om Skjern midtby og Innovest 2 set med pensionistens øjne
I byer som Århus samler man kultur og borgerservice under samme tag. I Skjern har vi allerede skabt
et lignende miljø med bibliotek, borgerservice og endog lægehus placeret tæt på hinanden i midtbyen.
Det betyder meget for en pensionist uden egen bil.
At der skal skabes ordentlig arbejdspladser for de kommunale ansatte i det gamle rådhus er fuldt
forståeligt. Den optimale løsning set med mine øjne vi være at bevare den karakteristiske
indgangsbygning og arbejde videre med Bo Christensens fine oplag på borgermødet, så der bliver
plads til borgerservice og andre kommunale kontorfaciliteter i en nybygning mellem nuværende
indgangsbygning og Nylandsvej. Således vil alle få glæde af midtbyen.
Samtidig støtter jeg Jakob Agerbo, Niels Rasmussen og Jesper Lærke i at flytte de 110 medarbejdere fra
Land, By og Kultur tilbage til den sydlige del af kommunen i Innovest 2.

30.09.2019 kl. 20:38 – Indsigelse mod højhusbyggeri
Det er med bekymring vi ser forslaget til et højhusbyggeri på rådhusgrunden.
Højhuset vil skygge for en del lejligheder på Andelsboligen Engtoften 3 6900 Skjern.
Vi er imod at borgerservice flyttes udenfor byen.
Vi er ikke imod fornyelse af Skjern by, men det undrer os, hvis Ringkøbing Skjern Byråd kan gå ind for
et højhus i midtbyen.
Vi håber vi bliver hørt.

30.09.2019 kl. 21:07 – Udvikling af Skjern Midtby
Jeg vil gerne komme med følgende kommentarer:
Rigtig god idé, at flytte Beskæftigelse og Borgerservice til Innovest 2. Det giver god mening i forhold til
kontakt til Skolebyen med de forskellige uddannelsesmuligheder. Kontakten til erhvervslivet og de
forskellige selvstændige erhvervsdrivende der har til huse i Innovest idag, samt mulighed for at flere
små virksomheder kan få et fælles forum.
Vedr. Borgerservice, var der forslag om, at de måske kunne blive i midtbyen, pga. af befordringen og
andre ting. Min holdning er, at det kun er de ældre borgere der bor lige omkring midtbyen der har
fordel af det, som det er idag. Alle ældre borgere der bor i landsognene skal enten med bil, tog eller
flextaxi. Jeg er sikker på, at der vil blive tænkt løsninger ind i forhold til enten et trinbræt eller
bustransport. og selvfølgelig en bedre til og frakørsel til Innovest, når der hver dag skal mange
mennesker til og fra arbejde.
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Vedr. midtbyen, så vil jeg bakke op om idéen omkring et informationscenter med turistinformation,
informationscenter vedr. Skjern Å dalen og den kommende Nationalpark. Derudover kunne biblioteket
måske blive integreret med bygningen. Udenfor vil det være en idé at få lave et dejligt grønt område
med små oaser/hyggeområder og en lidt anderledes legeplads, så turister og andre med børn, der er
på indkøb har et sted at gå hen. Måske hente inspiration fra Dokken i Århus.
Der kan også tænkes et borgerhus/fælleshus ind i midtbyen til evt. fællesspisning eller Street Food.

30.09.2019 kl. 21:32 – Idebanken Innovest II
Efter at have deltaget i borgerorienteringsmødet omkring lukning af borgerservice faciliteter og
kommunens beskæftigelsesadministration for at flytte begge til en ny adresse ved Innovest har jeg
følgende kommentarer.

1. Jeg synes dagsorden og indlæg fra kommunen og Innovest bar præg af at beslutningen
omkring udflytning af funktionerne allerede var taget. Jeg sad med fornemmelsen af at
udvidelsen af Innovest mest var for at rede økonomien i kantinen på Innovest.
2. Jeg syntes der manglede en række informationer i det materiale der blev fremlagt, konkret:
a. Tilkørselsforhold til og fra Innovest er allerede i dag et reelt problem, hvordan vil det
blive løst med en så markant øgning af besøgende, og hvad koster det? Det må være
væsentligt at få belyst. I følge aktindsigt fremgår det, at der ikke er aktuelle planer om
opgradering af trafikforhold omkring Innovest.
b. Hvordan skal de ældre og svage borgere der i dag kan bruge borgerservice, på den
nuværende centrale placering, komme til en ny adresse i udkanten af byen. På den
nuværende placering kan der endda bruges offentlig transport.
c. Findes der konkrete vurderinger på salg af de nuværende ejendomme på Finderupsvej,
her tænkes på salg af ejendommene som i business casen er medregnet med
henholdsvis kr. 4.000.000 og 1.000.000? Det kan umiddelbart rykke ganske markant på
tilbagebetalingstiden på det påtænkte projekt.
d. Kan en evt. flytning gennemføres inden der er behov for renovering af de eksisterende
ejendomme, hvis ikke vil det vel påvirke posten "ikke nødvendig investering i
aktivitetsbaseret renovering" og dermed forrykke tilbagebetalingstiden?
e. Er der indtænkt en løsning omkring Skjern Nærstation (Politi), eller er det også en
facilitet som påtænkes udflyttet fra byen.
3. På borgermødet blev der spurgt til en evt. opdeling af funktionerne Borgerservice og
Beskæftigelse.
a. Mit synspunkt er at det er altafgørende for Skjern Bys udvikling, at minimum
Borgerservice-funktionen bibeholdes i byens centrum. Det er i min optik den
allerbilligste måde, hvorpå der kan ydes støtte til at bibeholde en aktiv og attraktiv by.
Dette synspunkt underbygges i øvrigt af undersøgelser fra flere instanser. Der gives
kommunalt tilskud til Handelsråd, ligesom kommunen understøtter erhvervs- og
turismeaktiviteter. Disse tilskud vil fremover skulle øges markant hvis der sker
udflytning af faciliteter fra bymidten.
4. Der blev spurgt om der forelå en beregning af businesscasen på at tilføre funktionen "Land By
og Kultur" til samme placering, som de øvrige faciliteter. Ved aktindsigt har jeg fået oplyst, at
casen på flytning af denne del af den kommunale administration faktisk er endnu bedre end
flytning af beskæftigelsen. Jeg mener, at kommunen bør høste de lavest hængende frugter
først. Det betyder, at det dermed giver bedst økonomi for kommunen at flytte "Land By og
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Kultur" - Som kommunaldirektøren sagde på mødet, tænker han på hvad der er bedst for
kommunen. At denne flytning faktisk også er i god tråd med den aftale om fordeling af
kommunale arbejdspladser som blev lavet efter kommunesammenlægning er en anden fordel.
Det tidligere rådhus i Tarm blev lukket, og arbejdspladserne forsvandt for den sydlige del af
kommunen. Denne midlertidige flytning af arbejdspladser og dermed skævvridning af
fordeling i kommunen kunne således løses samtidig med det er en god og økonomisk forsvarlig
løsning. Det er bedst for kommunen, det er ikke sognepolitik.
Innovest bliver ikke et innovationscenter af at tilføre kommunale arbejdspladser. Innovest er uden et
tvivl et aktiv for Skjern og hele kommunen, men yderligere udvikling af centeret må ske på vilkår, der
gør at private virksomheder kan løfte investeringen. UDvikling af Innovest må ikke ske på bekostning
af Skjern Midtby.

30.09.2019 kl. 22:24 – vedr. skjern rådhus
Hermed endnu bidrag til bevarelse af vort rådhus.
Kopi af vedhæftet fil: Rådhuset 3
Vedr. udflytning af ”Skjern Rådhus”
Jeg gik fredag aften sammen med min tidligere konkurrent … og samlede underskrifter ind for at
bevare ”Rådhuset” hvilket vi med vores erfaring som detailhandlere siden midt 70èrne, (begge
3.generation af butikker startet i 1890èrne(butikker der stadig fungerer)) syntes er en
usædvanlig dårlig beslutning, vi fik ca 200 underskrifter i løbet af en time og mange snakke om
folks mening, ganske få syntes at det var en god ide, nogle af de få begrundede det med at det var
da fint at få en biograf!!! En anden syntes at det var alletiders med så mange ungdomsboliger på
stedet sådan at der blev liv i byen!!! ….. LIV I BYEN. Det fortæller mig at man igen har drejet en
debat derhen at den menige borger er rundtosset.
At borgmesteren beskylder en partifælle der kommer med et andet forslag, for at drive
sognepolitik, virker lidt ”Trump-agtigt” og skuffer mig, borgmesteren siger til møde i august i
Skjern Bank, at når der kommer lejligheder på rådhus-grunden, ” så har i jo jeres kunder
igen”…… en bemærkning der fortæller at man ikke har nogen forstand på bymidter og
detailhandel, eller vælger at overhøre dette, på vores open-by-night-tur fredag aften var mange
forargede over at borgmester og kommunaldirektør sidder i bestyrelsen for Innovest og måske
derfor har interesse i en udflytning og bemærkningen: ”det har de allerede besluttet” hørte vi
mange gange. I øvrigt fornemmer jeg at bestyrelsen i handelsforeningen er ”kyste” af at deltage i
møder som de ingen erfaring har med, og ”kommer til” at acceptere løsninger, de efterfølgende
fortryder men ikke tør ændre. (erfaringer fra REMA 1000 skræmmer)
Man hører at personalet på ”Rådhuset” sidder som ”sild i en tønde” og undres derfor over at
jobcentret der har afdeling på den gamle landboforening i Nygade kun har ganske få personaler
dèr på nuværende, tidligere var her langt flere, hvorfor er de fjernet, målet er måske at lave en
negativ stemning blandt personalet? Dog tankevækkende at man betaler husleje for ingenting nu
hvor der skal spares så meget, i øvrigt står endnu en bygning tom Danmarksgade/Tværgade
hvor kommunen i årevis har betalt husleje (ungdomsboliger) for intet….. vi almindelige borgere
er målløse sådan noget i disse sparetider.
Hvis man bygger i flere etager i baggrunden af vort Rådhus kan der sikkert være plads til rigtig
mange kontorer med fantastisk udsigt og lysindfald og også plads til det resterende personale
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fra ”Landboforeningen” (spare husleje her) og samtidig frigøres der område til p-pladser og
måske også til naturpark-kontor og mange andre ideer som ingen aner om kan blive til noget.
Jeg mangler en plan for byens midte, byskolen skal snart væltes, her bliver helt sikkert et godt
område for lejligheder, det gamle KFK og plantecenter m.m. ved Danmarksgade/Nygade bliver
også et godt område, nær aktivitetscentret, cirkel-grunden Bredgade/klostervej skal vel også
gerne beboes og den gamle torvekøbmand på Finderupsvej skal også rumme boliger, tænker
politikerne overhovedet på om der er grundlag for flere boliger? Vil boliger ved rådhuset ikke
være at skyde over målet? Jeg er godt klar over at spørger man ejendomsmæglere, entrepenører,
arkitekter og andre håndværkere, får man et positivt svar, men byrådet har et ansvar for at vor
by-center også i fremtiden er attraktiv.
Pas på vor by, lad os beholde det sikre vi har og lad de mange stærke kræfter arbejde videre for
at finde andre og bedre muligheder for et Innovest II for byens og egnens skyld.

30.09.2019 kl. 23:02 - Kommentarer om flytning af arbejdspladser fra Skjern
midtby til innovest II
Vedlagt kommentarer.
Kopi af vedhæftet fil: Til Ringkøbing Skjern Kommune
Til Ringkøbing-Skjern Kommune
Hermed fremsendes indlæg til debatten om Skjern Midtby og de kommunale funktioner og
arbejdspladser som ligger i Skjern i dag, og som overvejes udflyttet til et nybygget Innovest 2
ved Ringvejen/Aanumvej udenfor bygrænsen.
Det er dejligt, at få mulighed for, at give sin mening til kende og så tidligt i processen, at den
politiske beslutning ikke er truffet og dermed kan påvirkes.
Jeg har noteret mig, at Ringkøbing-Skjern Kommune er varm på ideen om at indgå i et
Offentligt/privat samarbejde om, at udbygge det eksisterende innovationscenter Innovest med
en tilbygning på 5000 kvm. (Innovest 2), hvoraf kommunen skal eje ca. 1800 kvm. Kommunens
andel skal huse de borgerrettede funktioner som i dag servicerer kommunens borgere fra det
tidligere rådhus på Finderupsvej i Skjern bymidte. De funktioner som servicerer kommunens
borgere er Jobcenter for hele kommunen, Borgerservice for ca. halvdelen af kommunen og Politi
som vel også servicerer ca. halvdelen af kommunen, da der også er et kontor i Ringkøbing.
Det fremgår af jeres oplæg, at der er 177 ansatte på Finderupsvej som udgør 160 årsværk i
Beskæftigelse og jobcenter. Derudover kommer der et sted mellem 2600-3000 borgere på
Borgerservice og jobcenter hver måned. Ca. 70 % af de ansatte og brugerne af de kommunale
funktioner tilkendegiver i jeres undersøgelse, at de handler i Skjern by i forbindelse med arbejde
eller besøg på Finderupsvej ofte eller nogen gange. Det svarer til at ca. 600 ansatte og borgere
handler i Skjern en gang om ugen. Hvis et gennemsnitlig indkøb er på 300 kroner varer det til en
omsætning i Skjern butikker på 180.000 kr. om ugen eller ca. 9,5 millioner kroner årligt! Den
omsætning har butikkerne i Skjern ikke råd til at miste og borgerne i byen har ikke råd til at
miste butikkerne!
Det er mit klare indtryk, at Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at sikre den fortsatte
udvikling af kommunens handelsbyer samt bosætning i byerne, og det kræver fastholdelse af et
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aktivt handelsmiljø. Byrådet har blandt andet vedtaget en Handelspolitik1 der sætter spot på at
understøtte dette trængte erhverv med 7 klare målsætninger:
Mål1: Stigende indtjening
Mål2: Stigende omsætning
Mål3: Stigende antal butikker
Mål4: Stigende e-handel
Mål5: Stigende antal arbejdspladser
Mål6: Stigning i antallet af elever til handelsuddannelser
Mål7: 90 pct. af de adspurgte kunder er tilfredse
Flere af målene kan kun opfyldes ved at sikre så høj en grad af fysiske kunder i fysiske butikker.
Netop disse to faktorer vil blive voldsomt udfordret, hvis de kommunale funktioner, med fysiske
borgerbesøg fjernes fra midtbyen i Skjern.
Kommunernes Landsforening har i 2019 sat fokus på hvordan kommunerne kan samarbejde
med andre aktører om byudvikling og udvikling af detailhandlen i byerne. I de strategiske
overvejelser fra KL´s inspirationskatalog2 står der bl.a.:
” Udvikling af byen og detailhandlen
Byudvikling og udvikling af detailhandlen er to sider af samme sag. Når stort set alle kommuner på
den ene eller den anden måde arbejder med at understøtte en sund udvikling i detailhandlen, er det
først og fremmest fordi, det hænger nøje sammen med udviklingen af levende bymiljøer.
Der er mange forskellige greb, kommunerne kan bruge til at understøtte udviklingen af
bymidterne, som eksemplerne også viser. En af mulighederne er at investere i de fysiske rammer,
forskønne de eksisterende bymidter og pladser, og skabe attraktive opholdsrum, som trækker
mennesker til og sørger for at byen følger med udviklingen. Det skaber også kundegrundlag for
detailhandel og oplevelsestilbud.
Som tidligere nævnt er en anden mulighed at placere kommunale servicetilbud som f.eks. bibliotek,
borgerservice, daginstitutioner, kulturinstitutioner mfl. i bymidterne. Koblingen mellem de
kommunale servicetilbud tilfører bymidterne en funktion ud over detailhandel og er på den måde
med til at skabe liv i byen.”
Byrådet bedes derfor medtage i sine drøftelser af flytning af kommunale servicefunktioner, at
det vil medføre et tab af menneskeflow i midtbyen i Skjern og dermed et fysisk aktivt liv som
skaber handel. Dette flow af mennesker der skifter dagligt kan ikke erstattes af nye faste
bosiddende i Skjern på den tidligere ”rådhus-grund” som indgår i de kommunale overvejelser.
Forslag til fremtidig satsning i Skjern by.
Min anbefaling er at bevare de nuværende kommunale funktioner i Skjern midtby og i
forbindelse med ombygning og opgradering af de kommunale arbejdspladser, kan man

https://www.rksk.dk/Edoc/Dagsordenspublicering/Byrådet/2019-0423%2016.00/Dagsorden/Referat/Hjemmeside/2019-04-24%2010.13.09/Attachments/2375220-33651421.pdf
1
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yderligere indtænke et kommende Nationalpark besøgscenter som også vil styrke besøgstallet i
midtbyen og det vil understøtte Handelspolitikkens målsætninger.
Andre tiltag som styrker besøgstallet, herunder helårsturister i Skjern by, vil styrke
detailhandlen. Det kan være gennem klar profilering af Skjern som den kommende
Nationalparks ”hovedstad”, så den netop skiller sig positivt ud som et besøg værd for alle
turister i kommunen. Det kan være kommende ”klimaturister” på cykel m.m.
Såfremt der er potentiale på at samle andre kommunale arbejdspladser der aktuelt sidder til leje
i andre lokaler, kan det være en god effektiviseringsgevinst som kan understøtte etableringen af
Innovest 2 uden at tømme bymidten for kommunale servicefunktioner med stor
borgergennemstrømning som er hele grundlaget for detailhandlen. Jeg bed mærke i at
formanden for Handelsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune havde samme advarsel i forhold til
at tømme bymidten for disse funktioner. Det kan jeg fuldt ud tilslutte mig.

01.10.2019 kl. 08:00 – Cirkus bygning 2
Synes helt klart at man skal bruge de gamle bygninger i stedet for at lave en cirkus nr 2 Det er spild sf
VORES penge.

01.10.2019 kl. 13:20 – Udvikling af Skjern Midtby
Lidt kommentarer til Innovest II:





synes det er en god ide at samle kommunens aktiviteter et sted - vær dog lidt mere visionær og
lav 1 samlet bibliotek samtidigt i Innovest II og luk Skjern og Tarm nuværende biblioteker
lav et Campusmiljø øverst i Innovest II
arbejd på at gøre den gamle forbygning på rådhuset til evt. naturpark infocenter og byg gerne
3-4 højhuse på resten af grunden som foreslået af arkitekt Bo Christensen

01.10.2019 kl. 13:31 – Innovest2
Hermed en opfølgning på mine kommentarer ved borgermødet i Skjern på RingkøbingSkjern
kulturcenter.
Kopi af vedhæftet fil: Kommentar Innovest 2
Kommentarer og synspunkter vedrørende Innovest 2 og en evt. udflytning af kommunale
funktioner.
Som formand for Ringkøbing fjord Handelsråd, der er paraplyorganisation for detailhandlen i
RingkøbingSkjern kommune, vil jeg knytte nogle kommentarer til den foreslåede udflytning af
kommunale funktioner fra Skjern midtby.
Først lidt data om handelsrådet virkeområde, og hvor meget vi fylder i erhvervsmæssig
sammenhæng:


Ansatte i detailhandelen: 5035 incl. restauration – 17 pct. af den samlede arbejdsstyrke i
kommunen
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430 medlemmer i handelsforeningerne
indtægter 5.000.000 kr. ekskl. moms fra medlemsindtægter til aktiviteter i vores lokalområde
Hertil kommer økonomisk opbakning til erhvervsrådet, turistrådet, foreninger og udgør
basisindtægten for vores ugeaviser.
Vi har endnu et fornuftigt detailhandelsliv, men det er stærkt under pres. Vi har behov for at
bevare et stort og varieret detailhandelsudbud i alle vores byer, da det i høj grad understøtter
bosætning, erhvervsliv og turisme.
Det er mod al evidens at fjerne kommunale arbejdspladser fra vores bymidter, hvis man vil
bevare levende bymidter. Dette er underbygget af såvel Kommunernes Landsforening (KL), samt
Dansk Erhverv (DE). Ligeledes har vi besluttet at RingkøbingSkjern kommune skal arbejde for at
udbygge og styrke bymidterne med kommunale funktioner. Dette er beskrevet både i
byplanspolitikken, som i Handelspolitikken. Der er sat politiske mål op for Detailhandlen, der vil
blive svære at realisere, hvis kommunen arbejder mod denne udvikling.
Ved at flytte administrationen ud af Skjern by, vil der være en estimeret nedgang i omsætningen
på ca. 4.100.000 kr i Skjern by. Estimatet er en beregning foretaget på baggrund af kommunens
egen undersøgelse, og jeg vil selvfølgelig gerne redegøre for tallene om nødvendigt. De
2.300.000,- Kr er fra de besøgene, og de 1.800.000,- kr er fra medarbejderne. Dette vil
sandsynligvis medføre butikslukninger.
Hertil kommer effekten af 160 medarbejderes daglige færden i byen, samt de 30000 besøgendes
færden i byen om året. De skaber liv og er med til at give et indtryk af en levende handelsby.
Dette liv vil forsvinde ud af byen og skabe et stort tomrum af færre gående og meget mindre
trafik. Det er svært at beregne effekten af dette, men den vil på sigt have betydelig impact på
oplevelsen af Skjern som en attraktiv handelsby.
Som Handelsrådsformand vil jeg foreslå at man alternativt, river det gamle rådhus ned, bygger
et nyt med Nationalparkcenter og borgerservice i bunden, administrative funktioner for
beskæftigelse på første sal og lejligheder øverst. Dette vil på fornem vis skabe nye rammer for de
kommunale arbejdspladser, samt underbygge Skjern bycentrum. Her vil kun være vindere. Det
kunne endog være at man fik en bedre businesscase.
Jeg står gerne til rådighed for uddybning af disse synspunkter om nødvendigt.

01.10.2019 kl. 13:57 – Kommentar til Rådhusdebatten
Kopi af vedhæftet fil:
Hvis det er en god forretning for Kommunen at flytte det meste af Kommunekontoret ud i et
nybygget Innovest 2 kunne man flytte beskæftigelsesafdelingen derud og lade Borgerservice og
Politi blive i bymidten.
Jeg mener Bo Christensens ide for udviklingen af Skjern rammer plet – vi mangler en Byens
plads uden trafik, et torv der breder sig ind i byen.
Et samlingspunkt for hele byen, turister og de mange der kører til Skjern for at handle – her kan
man få en kop kaffe og et let måltid mad i et spændende miljø med flot byggeri.
De byrum vi har, er forbeholdt biler.
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Lad ”Rådhushallen” stå som ”Byens hus” til Borgerservice, Politi og Cafe, tit har jeg ses et par
turister købe kaffe og kage ved Bageren og så stå der, uden mulighed for at sætte sig i hyggelige
omgivelser.
Jeg hører om turister der spørger ”hvad skal vi se i Skjern”
De skal vises om til Rådhuspladsen/hallen hvor man kan se udstillinger om ”byen ved åen” – Den
grønne korridor – Vandhaverne - få overblikket og koordinaterne til de mange skulpturer og
spændende passager i byen (et projekt er i gang hvor de mere end 20, mere eller mindre skjulte
passager, skal udsmykkes på forskellig vis) – her er Biblioteket klar med udstillinger og
foredrag– Nationalparkens administration kunne fint være i Rådhushallen, som også kunne
rumme en teaser til de mange oplevelser som Ringkøbing-Skjern Museerne står for.
En endnu mere attraktiv bymidte vil friste kursister og andre under uddannelse i Innovest, og I
Skolebyen til at mødes midt i byen.
Jeg tror på at sådan et byrum kan trække folk til og give handel i byen.
Høje huse, ja tak, hvis det er så smagfuldt som på Bo Christensens visions tegninger.

01.10.2019 kl. 17:54 – Kommentarer til Innovest 2 og Skjern Midtby
Hermed fremsendes kommentarer til Innovest 2 og Skjern Midtby.

Der er flere forhold ift. et Innovest 2, der virker betænkelige.
1. Borgermødets primære præmis var, at diskutere udviklingen af Skjern Midtby og ikke
udflytningen til Innovest 2 og dermed diskussionen af, hvorvidt det er en god ide at flytte
arbejdspladser ud af byen. Det var selvfølgelig smart af kommunen at gøre det sådan, men det
gav også indtrykket af, at udflytningen var bestemt på forhånd.
2. Den efterfølgende pressemeddelelse fra kommunen, der formulerede en noget anden positiv
virkelighed fra mødet, end hvad undertegnede i hvert fald oplevede på Borgermødet. De
kritiske røster omkring udflytningen blev ikke nævnt.
3. Borgmesterens og Kommunaldirektørens noget arrogante udmeldinger omkring
detailhandelen i Skjern, hvor man argumenterer for, at handlen ligeså godt kan foregå i
kommunens andre byer end i Skjern – en arrogant holdning ift. Skjerns detailbutikker og deres
kamp for overlevelse.
4. Erhvervsrådets direktør, der bl.a. argumenterede for et Innovest 2 pga. en bedre kantinedrift,
hvilket i sig selv var ganske underholdende. Synergier ift. Jobcentret og potentielle nye
uddannelser blev også nævnt, men slet ikke konkretiseret og virkede mere som fugle på taget.
5. En rentabilitet, der viser en tilbagebetaling på 21 år og som ikke tager hensyn til yderligere
trafikforanstaltninger ved Innovest, restriktioner på salget af Rådhusgrunden, inkluderer
besparelser på kantinedrift i Innovest mv. Rentabiliteten tager desuden ikke hensyn til den
manglende handel i Skjern, som følge af udflytningen, hvilket selvfølgelig må være en fejl. En
rentabilitetsanalyse skal kunne inkludere disse såkaldte afledte effekter, som følge af, at
handelen flyttes andre steder hen og at ejendomme falder i værdi i Skjern Midtby.
6. Det er blevet fortalt, at det nuværende Rådhus er i en dårlig forfatning, men via aktindsigt er
det konkluderet, at kommunen ikke engang har udarbejdet en tilstandsrapport på bygningen.
Tværtimod skriver COWI i 2015, at Rådhuset godt kan ombygges til såkaldt aktivitetsbaseret
indretning.
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7. Borgmesteren og Kommunaldirektøren sidder i bestyrelsen for Innovest og er vel inhabile i
denne sag.
Ovenstående medfører for undertegnede, at dels virker det til, at beslutningen er truffet på forhånd og
dels er der ikke foretaget den nødvendige tilbundsgående analyse.
Flytningen af Land, By og Kultur til et Innovest 2 er blevet bragt op som et forslag af et flertal i
Økonomiudvalget og desuden nævnt på Borgermødet af undertegnede. Aktindsigt viser en
tilbagebetaling på kun 16 år ved at flytte LBK til et Innovest 2 - hvorfor har man ikke set på det i
stedet, når nu tilbagebetalingstiden er væsentlig bedre?
I stedet er det interessant, at Borgmesteren med det samme polariserer debatten omkring LBK ved at
trække sognerådskortet. Det er vel netop sognerådspolitik fra Borgmesterens side, når han på den
måde afviser at ville flytte LBK fra det dyre lejemål i Ringkøbing og så tilbage til Skjern/Tarm
området… Kommunen kan jo ikke spare på børn, unge og handicappede, hvis den ikke engang selv vil
kigge på billigere løsninger for administrationen - løsninger, der endda følger den oprindelige ånd i
kommuneaftalen, hvor LBK kommer tilbage til den sydlige del af kommunen, hvor det også tidligere
var placeret inden den midlertidige flytning fra Tarm.
Ydermere, så skriver COWI i Rådhusrapporten fra 2015, at Skjern Rådhus godt kan renoveres til en
aktivitetsbaseret indretning og at Rådhuset kan udbygges ved, at der kan bygges flere etager på den
sydlige del af grunden, hvorfor der potentielt kan være 275 medarbejdere på Rådhuset i Skjern – så
den bedste løsning vil være at beholde samtlige nuværende funktioner i Skjern Rådhus og samtidig
lave plads til en flytning af LBK til Skjern. Det er svært at forstå, at Administrationen slet ikke nævner
den mulighed, når nu COWI rapporten fra 2015 foreslog en evt. udbygning.
Jeg vil nødig gå ind i en diskussion omkring Skjern Midtby idet jeg bestemt ikke køber forudsætningen
om, at Rådhusfunktionerne i Skjern Midtby flyttes til Innovest 2. At Borgerservice bliver i Skjern
Midtby er dog en klar forudsætning samt at der er klare restriktioner på nuværende Rådhusgrund for
at beholde den nuværende arkitektonisk flotte Vandrehal fra det gamle Rådhus, der kan bruges til
Forsamlingshus mv., og at det sikres på en lang række parametre, at området udvikles. Dog er det
vigtigt at forstå, at 30-40 fremtidige boliger ikke på nogen måde kan opveje handelen fra de mange
nuværende besøgende på Rådhuset og deres medarbejdere. Detailhandelen i Skjern vil alt andet lige
tabe på en udflytning.
En detailhandels-forsker har udtalt følgende: ”Internethandel er et stort problem for detailhandelen,
men byrådspolitikere, der ønsker at flytte funktioner og arbejdspladser ud til en ringvej er et mindst
ligeså stort problem”. Det håber jeg, at vores ansvarlige politikere tager hensyn til.

01.10.2019 kl. 23:20 – Udvikling af Skjern Midtby
Jeg deltog i mødet "Udvikling af Skjern Midtby" og "Innovest 2" - en interessant aften :)
Siden har tankerne summe og den efterfølgende debat med blandt andet læserbreve er blevet fulgt.
Jeg er nået frem til, at jeg her på falderebet vil nå lige at få et par kommentarer med.
Først... Ingen af os kan spå om fremtiden - herunder hvor meget og hvordan både borgerservice og
jobcentret vil blive benyttet. Dermed være sagt at ingen af os ved, hvad der er den bedste løsning. Men
det er min helt klare overbevisning, at der bør være så meget spændende og forskelligt som muligt
samlet i Bymidten i Skjern, så vi på den måde kan tiltrække flest mulige borgere, turister, tilflyttere,
fuglekiggere, fiskere osv. osv.
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Jeg er så imponeret over patchwork butikken - tænk at der kommer fyldte busser kørende for at
besøge og handle i butikken. Så ville det jo være fantastisk hvis vi havde lidt mere at vise frem...
Vi kunne starte i det små med at have skilte, der viser vej til Holger Danske.
Holger Danskes plads kunne overdækkes - det behøver ikke være et stort fint center men bare så man
kan færdes der i tørvejr. Der kan nok godt findes de få p-pladser andet steds i byen (gratis parkering
gør at man nok godt kan gå nogen få hundrede meter).
Det gamle rådhus på Finderupsvej... Mit bud kunne være parkeringskælder
I gadeniveau er der bemandet turistinfo, pop-up-boder som både foreninger, restauranter, skoler,
efterskoler, uddannelsessteder, byens butikker osv kan benytte sig af.
Skjern Å (nationalpark eller ej) er lavet i miniformat ude foran på Finderupsvej og snor sig ind i
bygningen med træbroer osv. Man ser det visuelt og får lyst at tage ud i området.
Første sal kan rumme jobcenter og borgerservice
Anden og måske tredje sal kan være lejligheder - ikke hverken for store eller dyre
Så meget herfra :)
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