Fælles ansøgning fra Vi er Viborg og Bjerringbro Byforum:
Tiltag, der kan styrke bylivet i Bjerringbro og Viborg
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Indledning
Med etableringen af Viborg Kommunes Landdistriktsudvalg er der sket et nybrud ift. byudvikling i Viborg
Kommunes byer. Med etableringen af Landdistriktsudvalget, er der skabt et naturligt fokus på de mindre
byer, og det er samtidig defineret, at udviklingen i kommunens to største byer henligger under Økonomiog Erhvervsudvalget.
Udover at begge byer har gågader, har begge byer også deciderede bymidter, hvor handel, kulturelle og
sociale oplevelser er et stort aktiv for byerne og attraktive visitkort for at sikre bosætning og tiltrækning af
arbejdskraft.
Butikker, restaurationer og liberale erhverv er målet for mange ture til bymidten. Men nethandlen,
strukturforandringer i butiksudbud, efterdønninger fra Finanskrisen og nye krav fra forbrugerne har
udfordret butikkerne. En Coronakrise, som den vi står i nu, med to længerevarende nedlukninger forventes
derfor at ramme ekstra hårdt på erhverv, der har stor betydning for bylivet, og vil helt sikkert sætte synlige
aftryk i form af lukkede butikker, cafeer og restauranter, frisører, behandlere m.v. i Bjerringbro og Viborg.
Det frygtes, at aktivitetsniveauet i begge byer vil falde væsentligt, da flere forretningsdrivende af
økonomiske årsager ser sig nødsaget til at melde sig ud af det lokale foreningsliv, der er motoren i forhold
til at skabe byens aktivitetsprogram, står bag gadeudsmykning, julebelysning mv.
Kort sagt: Detailhandlen, restaurationsbranchen og de liberale erhverv ’i gadeplan’ er udfordret, og der er
behov for at bidrage med ”aflastning” af erhverv, der normalt fungerer som trækkraft og driver i byerne.
Vi mener, at der for at styrke bylivet i de to byer, er behov for indsatser på både kort og langt sigt, men
begge typer af indsatser skal starte omgående for at få størst mulig effekt:
Indsats 1 (på den korte bane): Tiltag, der understøtter byrumsudsmykning og genåbningen af byerne
Indsats 2 (på den lange bane): Operationalisering af detailhandelsredegørelsens anbefalinger

Indsats 1: Tiltag der understøtter genåbningen af byerne og
byrumsudsmykning
Forbrugerne er pga. Corona blevet eksperter i online handel – og for at få dem tilbage som kunder i de
fysiske butikker, skal vi skabe noget ekstraordinært med tiltrækningskraft når byerne genåbner. Vi foreslår
følgende 2 indsatser:
A. Investering i spektakulær gadeudsmykning
Vi ønsker at skabe attraktive byrum/installationer, der vil medvirke til at kunderne vælger at handle i
kommunens hovedbyer frem for andre steder. Vi vil skabe byrum, der er ”instagrammable”, kan tiltrække
gæster og kunder i alle aldersgrupper, give lyst til ophold og skabe mødesteder. De forretningsdrivende går
foran og får gjort rent langs facaderne og pyntet op ved butikkerne, men har ikke midler til investeringer i
byrumsudsmykning, da der skal meget til for at få tingene til at syne af noget. Vi vil derfor gerne ansøge om
midler til at investere i udsmykning som det f. eks. ses på forsiden af denne ansøgning. En byrumsoplevelse
som er synlig i flere måneder og kan bruges igen i årene fremover.
Her og nu ansøger vi om:
Investering forårs-/sommerudsmykning til gågaderne i Bjerringbro og Viborg: 500.000 + moms
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Men der er behov for snarest at få drøftet ny vinterbelysning i gågaderne i Bjerringbro og Viborg. Derfor vil
vi gerne drøfte mulighederne for, at Viborg Kommune finansierer:
Investering vinterbelysning til gågaderne i Bjerringbro og Viborg: 1.200.000 + moms
Byerne er klar på at påtage sig opgaven omkring drift dvs. betaler udgifter til opsætning, nedtagning,
opbevaring, vedligehold. Da der er leveringstid på 6 uger på forårs-/sommerudsmykning, er der brug for en
hurtig dialog/afklaring på denne del.
B. Udgivelse af åbningsavis for og til hele Viborg Kommune
Byerne skal have budskaber ud – og normalt sikrer annoncer fra de forretningsdrivende, at dette er muligt,
da de via annoncekøb dækker udgifterne til tryk og distribution. I 2021 bliver detailhandlen,
restaurationsbranchen og de liberale erhverv nødt til at spare på kontingenter og annoncebudgetter for at
overleve. Derfor laver vi en avis for hele kommunen til hele kommunen, der sætter fokus på alt det gode,
livet i byerne, oplevelserne man kan få lokalt osv. En åbningsavis laves naturligvis i samarbejde med
kommunens mediehus.
Estimat: kr. 300.000 + moms

Indsats 2: Operationalisering af detailhandelsredegørelsens
anbefalinger
Mere end nogensinde har vi brug for en endnu større politisk bevågenhed på kommunens hovedbyer og et
vedholdende fokus på at få igangsat de indsatser, der skal til, for at sikre levende og attraktive bymidter.
Kun dermed sikres kontinuitet og fremdrift - og at indsatsen bliver strategisk.
Vi er Viborg og Bjerringbro Byforum er nået langt ift. at styrke organiseringen omkring Viborg og
Bjerringbro og byerne har fået stor support fra Viborg Kommune. Men organisering og drift af frivillige
foreninger er én ting – en strategisk tilgang til at arbejde med byledelse en anden. Det kræver et meget tæt
samarbejde med byens interessenter og at kommunen går forrest, er proaktiv og tager ejerskabet for
udviklingen af byens rum og indhold. Skal Bjerringbro og Viborg fortsat have levende bymidter, er et endnu
stærkere samarbejde på tværs af alle aktører nødvendigt.
Viborg Kommune fik i 2020 udarbejdet en detailhandelsredegørelse af ICP. Udover at
detailhandelsredegørelsen netop nu indarbejdes i Viborg Kommunes planstrategi, giver
detailhandelsredegørelsen en retning for hvordan kommune, detailhandel, restaurationsbranchen, liberale
erhverv, ejendomsejere, kulturaktører, frivillige mm – dvs. alle aktører, der kan bidrage til at skabe liv og
attraktion i byerne – kan arbejde tættere sammen.
Vi foreslår derfor, at Viborg Kommune tager initiativ til at samle alle for bylivet betydende aktører i Viborg
og Bjerringbro med henblik på at operationalisere detailhandelsredegørelsens anbefalinger for at udvikle
bymidterne i Bjerringbro og Viborg. Levende og attraktive bymidter i Bjerringbro og Viborg kan vi ikke skabe
’sammen, hver for sig’ men i et gensidigt forpligtende og langt tættere samarbejde.
Vi står naturligvis til rådighed for både møde og for uddybende kommentarer til fremsendte.
Vi vil meget gerne i løbet af foråret i dialog med Viborg Kommune om mulighederne for kommunal
finansiering af vinterbelysning i gågaderne i Bjerringbro og Viborg.
Med venlig hilsen og på vegne af foreningerne
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