
VELKOMMEN TIL OMRÅDEFORNYELSEN - GRØN BY MED VILJE

TEMA 2: GRØN PLAN
2. december 2020 online kl. 17-19

- Om programmet – godkendt af byrådet – og nu
- Din indflydelse - og betydning for temaerne og gennemførelsen
- TEMA Grøn plan – forslag og ideer
- Videre forløb – hvordan – arbejdsgruppe/r og koordinations-/følgegruppen
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KIBÆK – GRØN BY MED VILJE
Program for områdefornyelsen 2020-2025

Temaerne i programmet 
udspringer af samarbejds-
proces fra Centerbyplanen i 
2016 til 2019
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SEKRETARIATSGRUPPE
i planafdeling
LR/CE/ADM
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TEMA 1
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TEMA 
2

Grøn plan
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1. 
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1. 
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ORGANISATION I GENNEMFØRELSESFASE 2020-25

Kibæk Lokalråd

TEMA 3
Gentænk 

BYMIDTEN

2.
GADE

Temagrupperne kan især under 
gennemførelsen udbygges med 
arbejdsgrupper/partnerskaber, 
der består af borgere, institu-
tioner, organisationer og/eller 
virksomheder samt kommunen.

Lokalrådet har ´underudvalg´, der 
kan arbejde selvstændigt efter 
kommissorium og økonomisk 
aftale med Herning Kommune.

ADM/Styring

Udførelse

4
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3. 
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kommunal 
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Vi er her 
LIGE NU

Rådgivende 

TEMA- OG 
PROJEKTGRUPPER
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Tema 2 
GRØN 
(Helheds-)PLAN

Fælles mål, indsats og aktiviteter (ifg. vision) betyder
• at byens identitet og profil som en grøn by er blevet styrket gennem en 

sammenhængende plan og dels udførte delprojekter, der

• dels udbygger og tydeliggør de rekreative opholds- og bevægelsesmuligheder
på tværs af byen og i den grønne kile samt samler og

• dels styrker fællesskaber og foreningslivet på tværs af kultur og institutioner, 
med særligt fokus på mødesteder for unge i byen fx i kilen, bymidten eller 
foreningslivet

• at der fx som delprojekt er skabt gode muligheder for bevægelse og etableret 
vandreruter for beboere og turister eller ruter for børn og voksne, hvor der er indlagt 
aktiviteter eller pause alt efter målgruppen som planlagte/uplanlagte mødesteder i 
deres fritid.
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Bevæg dig for livet

Herning Kommune har indgået en 5-årig visionsaftale med 
DGI/DIF, som har til formål at få flere borgere i bevægelse. 
Visionsaftalen tager afsæt i 5 temaer:

• Det skal være lettere at blive del af et aktivt    
fællesskab
• Overgange mellem livsfaser og livssituationer
• Engagerende fællesskaber og foreningsliv for 
alle
• Bevægelsesglæde, kropsbevidsthed og 
motorik gennem hele livet
• Rum og rammer



3
ANLÆGS- BYGGE-PROJEKTER

Skaterpark
Bålhytte 

Friluftsbad/svømmehal
MTB/teknik bane, 

cykellegeplads/pumptrack

1
Bedre oplevelser på stierne
- flere stier, bænke, fitness, 
plantning/grønne områder

Nyt grønt område mellem Brinkevej og 
Sønderbro

Planter som Rododendron ved nyt 
vandbassin ved Vorgodvej, så børn 

ikke kælker i søen
Ny sti fra Brinkevej under banen (til 

Vibevænget)
Ny sti langs Velhustedvej fra 

Krydsfeltet mod nord til Vardevej
Ny sti rundt om sø nord for 

Velhustedparken
Flere bænke langs gå-ruter/stier

Bænk med udsigt mod nord (toppen af 
cykelstien langs Vorgodvej)

Outdoor fitness sættes langs stier i 
byen (evt. de redskaber, der står ved 
stadion) eller ved tennisbane, hvor 

mange går forbi
Stien ved åen bag boldbanerne 

trænger til fast belægning, så man 
kan komme tørskoet 

igennem

2
Børnesøen

Gentænk multibanen ved Børnesøen
(f.eks. som Munkebo på Fyn eller Galten)
Området omkring Børnesøen gøres mere 

attraktivt 
Vandleg/bane ved Børnesøen

Storkereder ved Møllen eller Børnesøen
Overdækning (Boma?) og lange, robuste borde 

ved Børnesøen
Outdoor Fitness placeres ved Børnesøen i 

stedet for bag tennisbaner
Badesø (som Fuglsang Sø/Arnborg) –

Børnesøen er for lille
Oprensning af Børnesøen

FORSLAG fra Borgermødet og idé-kort



Helhedsplan
for

Bedre oplevelser 
1.

på stierne
- flere stier, bænke, fitness, 

plantning/grønne områder
- Udarbejdelse af kort og skilte til 

gå/løberuter 
2.

omkring Børnesøen
- Faste borde, bænke, fitness, multibane

- Oprensning - badesø?
3.

- Nye anlægs-byggeprojekter

FORSLAG

Arbejds-
grupper??



FORSLAG til forløb
Hvad synes du…….
1. Er vi godt på vej med de forslag, vi har fået? 
2. Har du flere ideer til temaet? Hvilke?
3. Er der særlige arbejdsområder/projekter, du brænder for?
4. Har du/I særligt lyst til at deltage i FØLGEGRUPPEN – KAN I UDPEGE 1 

ELLER FLERE ALLEREDE NU?
5. Har du forslag til andre deltagere fra fx foreninger, organisationer, 

dine naboer? Ræk ud…
6. Har du et første forslag til en prioritering af Grøn plan-indsatserne?
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DIN INDFLYDELSE sker konkret og 
direkte i én eller flere rådgivende 
arbejdsgrupper – med støtte og løbende 
faglige input samt projekt-udvikling fra 
kommune og eksterne rådgivere SAMT 
via den koordinerende FØLGEgruppe
hver 3. måned.



Tak for i dag 

Der afholdes tilsvarende, digitale opstartsmøder for:

TEMA 1 - Byidentitet

den 9. dec. kl. 17-19

TEMA 3 – Gentænk Bymidten

den 16. dec. kl. 17-19

Tilmelding skal ske til beklr@herning.dk
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