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Forord
Stationsbyen Kibæk er en af Herning Kommunes fem centerbyer med ca. 2.800 indbyggere. Kibæk var sammen med
Sdr. Felding hovedbyen i den tidligere Aaskov Kommune. Byen ligger ca. 15 km sydvest for Herning. Med sin beliggenhed i naturskønne omgivelser og afstand til Herning har byen gode forudsætninger for at udvikle sin egen identitet og
rolle som bosætningsby.
Herning Byråd har et mål: en kommune med et stærkt og veldefineret bymønster, hvor den enkelte by har mulighed
for at udvikle sig og samtidig bidrage til at styrke kommunens sammenhængskraft og samlede udvikling. Det bygger
på, at centerbyerne bliver ved med at udvikle deres eget særpræg og kvaliteter, så der er stadig inspirerende og forskelligartede muligheder for bosætning og erhvervsudvikling.
Herning Kommune har derfor i 2016 udarbejdet en plan for Kibæk: ”Centerbyplan for Kibæk – en by med vilje”, der
peger på en overordnet vision for byens udvikling samt belyser ønsker og behov for tiltag og projekter i byen. Med
centerbyplanen er der udstukket en retning for byens udvikling, hvor den grønne kile/de grønne områder, bymidten
og kommunikation/branding er i fokus.
Samarbejdsprocessen blandt borgerne begyndte allerede i 2015-2016 med udarbejdelse af centerbyplanen. Den blev
genoptaget i august 2019 i forbindelse med udarbejdelse af program for områdefornyelsen. Med beslutningen om at
gennemføre områdefornyelse i Kibæk bliver det muligt at arbejde med realiseringen af centerplanens vision for Kibæk. Processen har bidraget til en videre afklaring af projekter og prioritering af indsatsområder, der i vid udstrækning ligger inden for rammerne af centerplanen og inden for det samlede rådighedsbeløb for områdefornyelsen på i
alt kr. 6.300.000. Dertil kommer muligheden for at søge støtte fra kommunens bygningsfornyelsespulje, hvor bygningsejere i byen vil blive prioriteret.
Fordelingen fremgår af Handlingsplan og foreløbigt budget under pkt. 3 på side 16.
På baggrund af dette program inviteres til åbent borgermøde i byen, hvor programmet præsenteres, og hvor alle kan
komme med ideer og melde sig til arbejdsgrupper under de forskellige temaer/indsatsområder.
Områdefornyelsen er forankret i By, Erhverv og Kultur (BEK), der fungerer som sekretariat med bistand fra eksterne
konsulenter og med en projektgruppe, der sikrer den tværfaglige koordinering af de forskellige fagforvaltninger.
Tak til de mange aktive deltagere i processen.
Godkendt af Herning Kommunes Byplanudvalg den 9. marts 2020.
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1. OMRÅDEBESKRIVELSE
Områdets afgrænsning

Hele Kibæk by er omfattet af områdefornyelsen, jf. kort overfor, idet et af de overordnede mål med områdefornyelsen
er så vidt muligt at skabe et større engagement og fællesskab blandt borgerne. Indsatserne skal derfor forankres
bredere og inspirere på tværs af generationer. Områdefornyelsen bygger videre på Centerbyplan for Kibæk (2016),
hvor der er identificeret en række indsatsområder, der ruster hele byen og borgerne bedre i kampen mod
udfordringerne. Næste side beskriver de udfordringer, som områdefornyelsen særligt fokuserer på.
By- og bygningsfornyelsesbehovet er især koncentreret omkring bymidten, for eksempel Nr. Bredgade og
Jernbanegade med ejendomme før 1960 - og midlerne prioriteres hertil.

Kibæk ligger ca. 15 km sydvest for Herning og dermed godt 10 minutter i bil fra Herning, Messecenter, Box´en og
motorveje. Kibæk er desuden stationsby med regelmæssige togafgange til Herning og Skjern og servicerer de mindre
byer og landdistrikterne. Centerbyerne har hver deres særpræg og kvaliteter, og i Kibæk er det især den fortsatte
udvikling af byens attraktive grønne områder. Byen gennemskæres og præges af flere vandløb, Harreskov Bæk og Von
Å, som slynger sig gennem byen og gør de grønne område særligt attraktive. Søer og åer kalder på at få udbygget
netværket af stisystemer, der virker som naturlige ledelinier gennem byen.
Byen har derfor et stort potentiale for at fortsætte udviklingen som en ”bosætter” eller ”pendler” by med alle de
kvaliteter, som især familier efterspørger, med afsæt i fortid og nutid: nærhed til station og til Herning. Gennem årene
er det lykkedes Kibæk at tiltrække et antal større erhvervsvirksomheder, dvs. at byen har arbejdspladserne med stor
indpendling (især fra Herning).
Områdets bebyggelse og bykarakteristik
Helt tilbage til vikingetiden har der i perioder været bosætning i området. Kibæk Mølle ligger i dag som et af de sidste
bebyggelsesspor fra den gamle landsby. Den nuværende by er hovedsagelig fra starten af 1880’erne. Jernbanen blev
etableret i området i 1881 og på ganske få år voksede byen op omkring stationen. Den er dog ikke helt typisk stationsby, idet den byggede videre eller ”ovenpå” den gamle landsbystruktur langs landevejen.
Bygningsfornyelsesområdet er den ældre bymidte med 1-2 etages ejendomme fra denne periode.
Området er generelt omgivet af veludbyggede ældre og nyere parcelhuskvarterer. I Kibæk tilbydes nye store
boliggrunde i forbindelse med eksisterende parcelhuskvarterer tæt på natur, skole og daginstitution. Der er flere
tilbud om pasning i institutioner, skole, ældre- og plejeboliger samt et veludviklet foreningsliv med mange fritidstilbud,
idrætscenter og grønne baner. Der er en række steder, hvor borgerne kan mødes, f.eks. Alhuset, Krydsfeltet/Kibæk
Hallen, Møllen og missionshus. I byen er der flere dagligvare- og specialforretninger som blomsterhandel og bager,
genbrugsbutik, apotek, tandlæge, hotel (B & B) samt pizzeria og bodega.
De fleste boliger og dagligvareforretninger ligger på den vestlige side af Vardevej (Hovedvej 15), der er meget trafikeret. På østsiden af Vardevej er der erhvervsvirksomheder og få boliger inden for bygrænsen. En rundkørsel i krydset
Møllegårdsvej/Vardevej/Hareskovvej har gjort det mere sikkert at krydse hovedvejen, og har medvirket til at dæmpe
bilernes hastighed på hovedvejen forbi byen. På Velhustedvej hvor skolen ligger, er der lavet trafiksanering med
cykelstier langs Møllegårdsvej – en vej som benyttes af mange skolebørn og ved selve skolen er der igangsat et trafiksikkerhedsprojekt med hævede flader mm.
Detailhandlen i Kibæk er – som i de fleste andre byer i den størrelse - i stigende vanskeligheder og med en vigende
omsætning i de tilbageværende forretninger i hovedgaden. Nr. Bredgade er trafiksaneret af flere omgange, men et
tiltrængt grønt løft af gaden er allerede på vej med støtte fra kommunens Forskønnelsepulje. Gaden har gradvist over
årene ændret karakter fra butiksgade og det grønne løft har til formål at inspirere til boliggade med nye mødesteder
og bedre sammenhæng med Nr. Bredgade.
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Infrastruktur og afstande fra/til og omkring Kibæk

Hvor er centrum i Kibæk?

Kort over områdefornyelsens bebyggelse samt den spredte fordeling af institutioner, der danner grundlaget for det
fælles byliv (fra Centerbyplan for Kibæk 2016).
Da Kibæk har udviklet sig omkring og langs med den gamle landevej, har den ikke et veldefineret centrum. De grønne
strøg gennem byen og bykernen udgør derfor et stort potentiale for at samle byen og de spredte funktion. De
prioriteres derfor særligt i områdefornyelsen.
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Udfordringer
Udviklingen i Kibæk har over de seneste årtier affødt en række udfordringer, som gør byen mindre attraktiv for især
familier med børn og unge såvel som de nuværende indbyggere:
- manglende tydelig profil og udvikling af sin særlige identitet som centerby, fx af de grønne stedbundne karakteristika
- manglende sammenhængende plan (som forudsætning for styrket profil)
dels for udbygning af grønne nærområder og rekreative forbindelser i byen og
dels for at samle byens spredte funktioner og bylivet socialt såvel som kulturelt,
- manglende mødesteder ved både planlagte såvel som uplanlagte møder, dvs. udbygning af grundlaget for det fælles
liv og bedre sammenhæng mellem funktionerne, herunder med den centrale stationsplads m.v.

Kibæk – kort fortalt
Områdefornyelsen tage afsæt i, at: Kibæk er en aktiv by, hvor borgere på tværs af generationer tager initiativ til såvel
sportslige og sociale arrangementer som fornyelse og udvikling af byen. Der er en stærk vilje og fællesskabsfølelse i
byen, som driver mange aktiviteter og projekter frem gennem et tæt samarbejde mellem foreninger, institutioner,
erhvervsdrivende og investorer i byen. Kibæk er kendetegnet ved identitetsgivende, attraktive og nære naturområder
(grønne områder), hvor bevægelse, sociale aktiviteter og møder på tværs danner et solidt fundament for en hverdag
fuld af liv og nærhed.
Fremtidsvision understøtter udvikling, der er i gang: ´Specielt de sidste 2 år har byen oplevet et rigtig godt hussalg i
forhold til tidligere. Flere har fået øjnene op for, at Kibæk faktisk er en rigtig fin by med alle faciliteter som en børnefamilie efterspørger, skole, børnepasning, idrætsfaciliteter samt indkøbsmuligheder. Samtidig tager det kun omkring 15
minutter at køre ind til Herning. I takt med at huspriserne er steget i Herning og de nærmeste omegnsbyer, Lind, Snejbjerg, Tjørring og Hammerum/Gjellerup, retter flere nu blikket mod en by som Kibæk, hvor man får meget mere hus
for pengene´. Flere ældre husejere og -sælgere efterlyser dog flere lejeboliger i bymidten! ´
(citat fra ejendomsmægler 30/1-2020).

Fremtidsvision for Kibæk om 5 år
(pejlemærker for indsatsområderne på de næste sider:)
Områdefornyelsen kvalificerer og udvikler Kibæks rolle og grønne profil i bynetværket som attraktiv bosætningsby
med gode indkøbsmuligheder, aktivt bymiljø, bredt udbud af (sports-)aktiviteter og gode muligheder for bevægelse og
fællesskaber på tværs af generationer. Indsatser bygger på de oplagte og synlige kvaliteter og potentialer i kraft af byens naturlige og geografiske beliggenhed, grønne kile, åen og ´søer´ som en vigtig, rekreativ drivkraft.
Det er således håbet om 5 år, at områdefornyelsens indsatser overordnet har styrket bosætningen og derved fastholdt
eller øget indbyggertallet i Kibæk. Som delmål sættes:
• at byens identitet og profil er tydeliggjort med en gennemgående, visuel indsats - også i design -, der brand´er
byen og dens muligheder både udadtil og indadtil
• at der er sat fokus på ankomsten til byen fx fra Vardevej
• at byens identitet og profil som en grøn (og mere bæredygtig) 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 – som eksempel på delprojekt - er skabt gode muligheder for bevægelse og etableret vandreruter for
beboere og turister eller ruter for børn og voksne, og hvor der er indlagt aktiviteter eller pause alt efter målgruppen som planlagte/uplanlagte mødesteder i deres fritid
• at det fysiske miljø i (Nr. Bredgade), Jernbanegade og på Stationspladsen er forskønnet og indrettet, så byrummene indbyder til bevægelse, ophold og uformelle møder på tværs – og fortsat er trafiksikre knudepunkter
• at bygningsfornyelsen har bidraget til et mere tidssvarende udbud af boliger i bybilledet
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Vision og overordnet planlægning

I Herning Kommuneplan 2017-2028 og Centerbyplan for Kibæk (2016) er det langsigtede mål at udvikle Kibæk som
centerby med egen identitet og rolle i netværket af centerbyer. Herning Kommune har bl.a. til det formål udarbejdet
en fælles kommunikationsstategi for hele kommunen (se uddrag på side 19), der udstikker de overordende rammer
for arbejdet i Kibæk. Centerbyplanen indeholder en strategi for Kibæks udvikling af rollen i netværket der bl.a
omfatter forslag til indsatser. De fremgår af kortet nedenfor:

Kommunale initiativer – i gang 2020

Herning Kommune har mange initiativer i gang i Kibæk, som berører områdefornyelsens indsatsområder. Områdefornyelsens sekretariat har til ansvar at samarbejde og koordinere på tværs af forvaltningerne til fælles bedste for byen.
Forskønnelsespuljen
Der er i 2018 tildelt 1 mio. kr. til forskønnelse af området ved Nr. Bredgade og Jernbanegade. Der er udarbejdet projekt, som forskønner Nr. Bredgade med nyt slidlag og træer, der samler hele strækningen fra den tidligere handelsgade til den sydlige del af byen med bibliotek, lægehus mm.
Planlægning
Herning Kommune har senest lavet lokalplan nr.
91.B9.1 for Velhustedparken (vedtaget marts 2019)
i den nordlige del af byen. Den muliggør etablering
af ca. 35 nye parcelhusgrunde (kommunal byggemodning). Første etape på 17 grunde er sat til salg,
og der er pt. solgt to grunde. Der er pt. ikke nye planer på vej i Kibæk.
Der er fortsat ledig ramme i kommuneplanen til såvel boliger som erhverv (erhvervsjord langs Vardevej), hvilket er gældende for en 12-årig periode fra
2017-2028. Den langsigtede byudvikling skal foregå
i tilknytning til ramme B7 i den vestlige del af byen
langs Vorgodvej.
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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 (se nærmere under tema 1 (s.11) og 2 (s.13)) og projektet har som mål at sætte handlinger bag temaerne og dernæst få de mest oplagte aktører til at byde ind i de konkrete indsatser. Der er stort fokus på, at der skal
arbejdes på tværs af forvaltninger i kommunen og ikke mindst med eksterne aktører såsom foreninger. Projektlederen
arbejder med en administrativ og en politisk styregruppe bag sig, og større beslutninger vil blive behandlet på KFU.
Bevæg dig for livet har ca. 250.000 kr. årligt til indsatser i Herning Kommune. På nuværende tidspunkt er det ikke afklaret, hvordan disse midler skal anvendes. Kibæk IF arbejder f.eks. med nye tiltag.

Veje & stier
Herning Kommune har tilbudt at købe vejbelysningen, der i dag er ejet af Kibæk Gadelysforening. Man afventer (forår
2020) tilbagemelding fra Gadelysforeningen, hvorefter kommunen er klar med en renoveringsplan. Der koordineres
med områdefornyelsen og plads/stier.
Der er lavet nye fortove og kantsten på strækningen Brogade – Møllevænget – Møllegaardsvej og Velhustedvej i forlængelse af kloakrenovering. Der mangler at komme nyt slidlag på vejene.
Der er lavet cykelsti på strækningen fra Vorgodvej til Aavænget i østside af vejen. Der var allerede cykelsti på den anden side. Der er lavet nogle forbedringer i krydset Vorgodvej / Møllevænget. Der er lavet en ny bro over åen ved
Aavænget. Ved skolen er der igangsat et trafiksikkerhedsprojekt med hævede flader mm.
Banedanmark påtænker arbejde med jernbaneoverskæringen på Møllegårdsvej. Arbejdet forventes udført i efteråret
2020.
Herning Vand
Herning Vand har netop færdiggjort (2018-19) kloakrenovering og nyt slidlag og fortov på strækningen fra Brogade,
Møllevænget, Aavænget, Møllegårdsvej og Velhustedvej.
Kommende renovering er planlagt til efter 2026. Præcis hvor er ikke afklaret, men det ville være naturligt at separatkloakere Brinkevej for at fjerne overløb og udnytte fuld kapacitet af regnvandsbassin, der netop er etableret ved Vorgodvej.
Samarbejder og private investeringer
Plan samarbejder/koordinerer med Herning Vand, Vej og Natur ifm. Forskønnelsespuljen.
Den gamle Brugs er revet ned, og der er bygget tæt/lav boliger af privat investor. De to tidl. børnehave på hhv. Ollingvej 55 og Østergade 20 er solgt til private, med henblik på udvikling af boliger (en villa og lejligheder).

Herning Kommune har vedtaget en Klimatilpasningsplan i 2014
(som tillæg 13 til Kommuneplan 2013-2024).
Den er fulgt op med STRATEGI FOR KLIMATILPASNING i juni
2018. Strategien har især fokus på byerne og rummer forslag til
Lokal Afledning af Regnvand (LAR) som bidrag til spændende byrum og rekreative løsninger.
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2. INDSATSOMRÅDER
Kibæk er en by med vilje, som borgerne beskriver med ordene; initiativrig, ildhu, ildsjæle, vedholdenhed og at føre
ting ud i livet. Samtidig har der i arbejdet med centerplan og involveringsproces omkring områdefornyelsen været et
fokus på de grønne muligheder og uudnyttede potentialer i Kibæk. Derfor vil ´grøn by med vilje´ umiddelbart kunne
være områdefornyelsen overskrift – og den overskrift, der indrammer alle indsatsområderne, som er nødvendige for
at kunne nå mål og vision inden for 5 år.
TEMA for indsatsområderne
2.1 TEMA 1 – BYIDENTITET – historiefortælling og fællesskaber
2.2 TEMA 2 – GRØN PLAN – sundhed og bevægelse for livet
2.3 TEMA 3 – GENTÆNK BYMIDTEN – nyt torv og bymiljø omkring Stationspladsen

Strategi
Undervejs i programfasen har lokale grupper og foreninger deltaget i workshop og på tværs drøftet indsatsområderne
og forslag til aktiviteter, både inden- og udenfor budgettet af områdefornyelsen. Der er mellem de lokale kræfter og
kommune god enighed om strategien for områdefornyelsen (tallene henviser til TEMAERNE 1-3).
•

Den synlige kommunale indsats i gadebilledet prioriteres (3) og gennemføres i 2021-22. Anlægsarbejderne og
forbedringerne allerede nu i hovedgaden forventes at inspirere til nye fælles initiativer, til at forbedre bybilledet ved at istandsætte egne ejendomme samt til at øge tilliden til områdefornyelsens øvrige indsatser.

•

Områdefornyelsens budget afspejler den grundlæggende finansieringsstrategi (jf. også Investeringsredegørelsen) for, hvordan områdefornyelsens midler i vid udstrækning anvendes strategisk til at sikre et godt udgangspunkt for et projekt i forhold til fx at opnå yderligere finansiering fra fonde o. lign.

•

Al opgravning og anlægsarbejde på hovedgade nu samt på Stationspladsen m.v. koordineres med øvrige
planlagte arbejder ved andre ledningsejere.

•

Tema- og arbejdsgrupper arbejder aktivt på at blive samarbejdspartnere for at bidrage til realisering af delprojekter under realiseringen.

•

Herning Kommune støtter derfor udarbejdelsen af ansøgninger fra efteråret 2020 (1-3) til fonde og lignende
om yderligere midler til f.eks. udbygning af projekter for at supplere den kommunale og offentlige investering
(jf. Investeringsredegørelsen) og samtidig øge synlighed af indsatserne i Kibæk, øge engagement blandt borgere og erhvervsliv for i sidste ende at tiltrække tilflyttere.

•

Undervejs planlægges informationsrunde for grundejerne om mulighederne for at få tilskud over kommunens
Bygningsfornyelsespulje.

•

Der er afsat en mindre pulje til borgerinitierede projekter (1), der bevilliges på baggrund af en strategi fastlagt af Kibæk Lokalråd til at skabe ejerskab og små ´målelige´ resultater i hverdagen. Lokalrådet forvalter puljen samt sikrer ved områdefornyelsens afslutning den videre forankring af områdefornyelsens initiativer og
projekter som del af exit-strategi (1).

•

Alle aktiviteter er planlagt og udføres i samarbejde med den relevante forvaltning – fra tidligt i processen over
tilsyn og overdragelse til drift - for at understøtte og sikre den bedst mulige integration i den øvrige kommunale planlægning. Samtidig oplever borgerne en ansvarlig forankring af samarbejdet borger og embedsmand
med ´navn på´- også som del af exit-strategi (1). Der nedsættes ekstern borger- følgegruppe såvel som intern
kommunal projekt-følgegruppe, der kan mødes efter behov og kvalitetssikre eller kurssikre områdefornyelsen
løbende.
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2.1
Indsatsområde

TEMA 1
BYIDENTITET - historiefortælling og fællesskaber
Begrebet - grøn by har i dag og får ikke mindst i gennemførelsesperioden 2020-2025 en dobbelt betydning, som ikke
er indgået i den lange udviklingsproces med borgerne til dato. Bæredygtighedsdagsordenen, både socialt, miljø og
økonomisk, er kommet for at blive og bør tænkes ind i områdefornyelsen med henblik på fremtidssikringen af indsatser og offentlige investeringer. Herning Kommune foreslår derfor FN verdensmål 11 og 13 som mål for Kibæk.

Fælles mål, indsats og aktiviteter (ifg. vision) betyder
• at byens identitet og profil er tydeliggjort med en gennemgående, visuel indsats - også i design -, der brand´er byen og dens muligheder både udadtil og indadtil
• at der som konkret opgave og resultat sættes fokus på ankomsten til byen fx fra Vardevej
• at indsatsen afspejler sig i hverdagen og optages aktivt af private, erhvervsliv samt kommune
• at fællesskaber og foreningslivet er styrket på tværs af kultur og institutioner, med særligt fokus på mødesteder for unge i byen fx i kilen, bymidten eller foreningslivet
• at en borger-projekt-pulje giver mulighed for borgerne at tage individuelle initiativer, der udover at understøtte den samlede områdefornyelse viser byens mangfoldighed og nære liv i fx
boligområderne.

2.1.1 Kommunikation og design

Overskriften grøn by samt tema 1 – ´Byidentitet - historiefortælling og fællesskaber´ kan begge fungere som identitetsramme for den branding og kommunikationsstrategi, som byen efterlyser både udadtil og indadtil. Det udløser
o En samlet strategi, som bygger på en historiefortælling omkring Kibæk, der kan tiltrække nye borgere til
Kibæk bl.a. for at opretholde et serviceniveau, styrke sammenhængskraften og udvikle mangfoldigheden i
byen
o En historiefortælling, som gennemsyrer store og små initiativer, som borgerne kan spejle sig i
o En identitets- og designramme, som udvikles ud fra Kibæks særlige potentialer og har mulighed for at fungere som ramme for arkitekturen og forskønnelsesprojekter i Kibæk. Ideelt bør de forskellige elementer
gensidigt understøtte hinanden og byens identitet.
For at sikre ejerskab i denne udviklingsproces involveres borgerne fra start i processen fra kortlægning til konceptudvikling. Hermed sikres bedre følgeskab og forankring. Man vil kunne bygge videre på det arbejde omkring kommunikation og branding, der allerede er udarbejdet i centerplanen og områdefornyelsen og supplere dette med perspektiver fra en bredere repræsentation af borgere i Kibæk (unge, teenagere, småbørnsfamilier, seniorer etc.). Det vil være
med til at styrke borgernes spejling og efterfølgende brug af kommunikationsstrategien og dens koncepter i praksis.

FN har i alt 17 verdensmål – og hele 169 delmål –
som handler om at løse mange af klodens største
problemer inden 2030.
Verdensmålene blev vedtaget i 2015 på FN's årlige
generalforsamling med opbakning fra alle verdenslande.
Nr. 3, 11 og 13 bliver vejledende for indsatsen i Kibæk.
https://verdensbedstenyheder.dk/verdensmaal/
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PROCES og RESULTATER
AFDÆKNING

UDVIKLING

UDFØRELSE

Kvalificering af DNA + koblinger til projekter

Udvikling og udvælgelse af
gode historier & budskaber

Visuel identitet af byen udarbejdes – design, logo, skilte,
byporte, sociale medier

Kortlæg kommunikative
touch points

Kobling til øvrige delprojekter

Søg inspiration fra andre
gode cases.

Brainstorm kanaler, medier,
flader og udtryksformer ud
fra målgrupper m.m.

Artikler/trykte reklamer

Fastlæg ambition & målgrupper

Her er der lavet procesoverblik og involveringsplan for tema 1.

2.1.2 Fællesskaber

Foreningsliv og sociale aktiviteter

Det strategiske arbejde med byens identitet og profil giver allerede anledning til fortløbende engagerede drøftelser, af
måske mere overordnet karakter. Det gør det ikke mindre nødvendigt at arbejde videre med byens eksisterende sociale og kulturelle liv og tage afsæt i de ideer, der allerede er lagt frem til at styrke fællesskabet i byen
o udvikling af foreningsliv på tværs f.eks. ved at synliggøre eksisterende aktiviteter samt udvikle nye
på tværs f.eks. med Bevæg dig for livet
o udvikling af liv med unge som målgruppe f.eks. ved at fastholde dem i foreningslivet og inddrage
dem i byfornyelsesprocessen
o synergier mellem Alhuset og Krydsfeltet fx ved at f.eks. at lave arrangementer for børn, unge og
de ældre samt afdække mulighederne for at lave aktiviteter på tværs af generationer.
o opsamling – f.eks. app for Kibæk – som et slutprodukt også for hele strategi-arbejdet
o følge ´engagerende fællesskaber og foreningsliv for alle´ som et af temaerne i kommunens Bevæg
dig for livet.

2.1.3 Borger-projekt-pulje

Mange ideer til aktiviteter kræver tid at lande, udføre og finansiere – og koordinere. Det foreslås derfor, at der afsættes til en borger-projekt-pulje, som
• Lokalråd eller lignende udformer rammevilkår for en borger-projekt-pulje: ´hvem, hvad og hvordan´
• Lokalrådet administrerer puljen, prioriterer ansøgninger samt tilsyn, herunder økonomi.
Kibæk Lokalråd udarbejder i samarbejde med kommune i god tid FØR områdefornyelsens afslutning
• en strategi og plan for den videre forankring af områdefornyelsens initiativer og projekter som del af exitstrategi, herunder fortsættelse af den fælles by branding.
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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

KIBÆK - GRØN BY MED VILJE
Program for områdefornyelse 2020-2025

2.2

Indsatsområde

TEMA 2
GRØN PLAN - sundhed og bevægelse for livet
Kibæk har mange u-opdagede eller i hvert fald usammenhængende kvaliteter i ´sine grønne mellemrum´ og mellem
søer og ådale, skov m.m.
En ærlig og også vellykket markedsføring af en aktiv, sund og grøn by forudsætter og afhænger klart af, at de mange
gode ideer og enkeltprojekter gennemføres – i en prioriteret sammenhæng og som dele af en samlet PLAN. Den øger
byens muligheder for at hvile i sig selv og dermed beboeres ageren som ambassadører, der kan tiltrække nye beboere.
På workshops i 2019 er det lagt op til en række konkrete ideer, der samler sig omkring den grønne kile og scene, børnesø, shelters og omkring areal nord for Møllen og ankomsten til Alhuset. Ideer og projekter, som vil kunne være KATALYSATOR og inddragende for lokale organisationer, kultur og idræt til – også - at søge supplerende støtte fra fx Friluftsrådet, Tips og Lotto, DGI og DGI/DIF, LOA m.fl. fonde som Nordea.
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.

2.2.1 GRØN helhedsplan

Kreativ bevægelse på stedet og ad stier byen rundt

Der er sket løbende fornyelse og forbedringer af området omkring Børnesøen med nye broer, legeplads mm. Der er
ønske om at udbygge aktiviteterne for de mindre børn i området, samt gøre området mere tilgængeligt og synligt fra
stationspladsen og dagligvarebutikkerne – og skabe bedre forbindelse på tværs af området. Der er ligeledes ønske om
at udbygge stinettet omkring byen, så der skabes bedre forbindelse på tværs af Vardevej og i den nord/østlige del af
byen. Evt. mulighed for stiforbindelse langs åen under jernbanen, der binder byen bedre sammen.

Leg ved
Børnesøen
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En første registrering af nye grønne muligheder og bedre sammenhænge og kvalitet i stisystemer i by og på land, synlighed - og nemmere adgang til bevægelse i hverdagen for alle!

o Udarbejdes helhedsplan for et sammenhængende stisystem
o Synlig markering med mindre anlæg med genkendeligt design ved adgange til arealer samt nedslagspunkter

o Arbejdsgruppe/r og idrætsforening/løbeklub koordinerer sammen med kommune, herunder DGI/DIF, de

mange initiativer til stier samt i den grønne kile m.fl. og bidrager som kvalitetssikrere til beskrivelse af stier
til udbud, herunder også udbud med skiltning og fx lave pyloner med oversigtplaner som information til
besøgende

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
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2.3
Indsatsområde

TEMA 3
GENTÆNK BYMIDTEN - nyt torv og bymiljø omkring Stationspladsen
Kibæk er stationsby – med stort S. Med en fungerede bane gennem byen er Stationspladsen og Jernbanegade stadig
det første syn og indtryk af byen, man får – fra togvinduet eller ved afstigningen. Der ligger mange forslag til en større
indsats for at genskabe eller rettere nytænke en stationsplads – med liv, leg og bevægelse som byens nye torv og
´krydsfelt´ for hovedstien til den grønne kile frem til mere fællesskab.
Pladsen har en nyere kommunalejet stationsbygning (1978) på ca. 400 m2, der ligeledes kalder på gentænkning af sin
rolle centralt på pladsen
Fælles mål, indsats og aktiviteter (ifg. vision) betyder
• Et bedre indtryk af byen Kibæk, bedre oplevelse og forskønnelse af pladsen og et nyt centrum eller fælles
torv, der er flot designet med ny belægning, beplantning og belysning – og multifunktionel indretning med
plads til leg, bevægelse og ophold samt nødvendige færdselsarealer med integreret parkering
•

En Jernbanegade, der med nyindretning, inventar og beplantning lægger op til ankomsten på pladsen og understøtter den gode oplevelse

•

En mulig ny anvendelse og rolle for den nyere stationsbygning i udviklingen af området omkring banen og
adgangen til den grønne kile

2.3.1 Stationspladsen
Multifunktionel plads til leg, bevægelse, ophold - og trafik
Stationspladsen er ca. 3.300 m² og kan få en ny rolle i byen som mødested for alle generationer og især børn og unge
ved
o Renovering med nyindretning af pladsen, hvor integrede løsninger i materialeholdning og design inspirerer
til naturligt fællesskab og lyst til at ´blive lidt længere´.
o Hensyn til klimasikring indarbejdes med beplantning og opsamling af vand m.m. alt efter mulighederne
o Mulighed for at danne partnerskaber (skole/elevråd-unge råd/kommune), som sammen søger midler hos
Friluftsrådet, DGI, LOA, Tips og Lotto til ´delprojekter´.
o Ny organisation af unge, ´unge-råd´ i lokalrådet under områdefornyelsen – idé afklares, idet det vil betyde
større fællesskab og ejerskab til torv og bygning, stier m.v.

Fra Jernbanegade
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2.3.2 Jernbanegade
- helt nyt gademiljø

Jernbanegade leder op til stationspladsen med helt almindeligt gadeprofil, med fortove og trafik i begge retninger,
med busser, med et par butikker, kantstensparkering m.v. Gaden spiller en stor rolle i forhold til pladsen og hvordan
man ankommer - og derfor opstår der et stort behov for at gentænke bymiljøet ved at
o Byrummet nytænkes fx ved en prioritering af rummets funktioner – trafikale og sociale - på baggrund af
oplæg fra den fremtidige MULTIplads
o afklaring af de forskellige gruppers behov og ideer samt muligheder for at bidrage, der kan sammensmeltes
i et ´byggeprogram´ i regi/arbejdsgruppe under Lokalrådet, herunder midlertidige tiltag før, undervejs i
processen – og bagefter?
o Gaderummet skal fortsat give mulighed for parkering og ´service´ for de daglige tog- og buspassagerer -og
fortsat bidrage til en god oplevelse i hverdagen for fx pendlere

2.3.3 Stationsbygningen

Oplevelse og overlevelse i hverdagen – nyt liv?

Den nyere stationsbygning er i dag kommunal ejendom og anvendes delvist som depot (opbevaring af valgbokse) og
delvist som ventesal med toiletter til stationen. Der skal fortsat være ventesal m.m., men de øvrige arealer kalder på
den gode idé til en anvendelse, der kan supplere planerne i øvrigt med pladsen og berige fællesskabet – også med opholds- og mødemulighed i tørvejr.
En god ide forudsætter at kunne genere indtægt til at betale leje og drift, som områdefornyelsen IKKE kan påtage sig,
derfor kan borgernes ideer nedenfor måske være værd at forfølge:
o Bed & Breakfast eller vandrehjem, overnatning for besøgende undervejs, kunstoplevelser som gavlmaleri/er, udstilling om stationernes historie
o Evt. med tilbygning med nye kreative kulturelle, sociale muligheder
o Et usædvanligt partnerskab (f.eks. dagplejere/lokalråd/fagforeninger/foreningsvirksomhed/erfarne folk
fra Møllen samt unge brugere af pladsen) søger sammen og målrettet midler hos Friluftsrådet, LOA, Tips og
Lotto og Realdania med mange flere - alt efter formål og målgruppe - til overskuelige veldefinerede delprojekter.

2.3.4 Byen i historien
Bygningsfornyelsespuljen

De mange nedrivninger over årene og delvise nye bebyggelser øger værdien af den tilbageværende ældre bebyggelse
– det gælder såvel fortælleværdien, dvs. historien om de forskellige generationer af familier, der måske fortsat bor der
og/eller har grundlagt virksomheder med arbejdspladser, der virkelig har haft betydning for byen. Byens historiske
rødder skal plejes, om end på et sent tidspunkt, idet mange studier peger på kvaliteterne af netop ældre bymidter
med en god historie, når der skal fastholdes et godt liv.
o Ejerne til ejendomme i bymidten kontaktes f.eks. i forbindelse med et borgermøde
o Lokalhistorisk Arkiv kontaktes om, de vil støtte bygningsejere og kommune i at nå længst ud med:
bygningens historie/alder, tidligere ejerforhold, byvandringer ved skilte og gode fortællinger om ´byen i
historien´.
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3. HANDLINGSPLAN OG BUDGET
Foreløbig handlingsplan og budget for Kibæk Områdefornyelse,
pr. marts 2020

OF-sagen

Statslig
andel

2020

2021

2022

2023

2024

Aktivitet/indsatsområde
Borgerinddragelse m.v.
I programfasen

75.000

8.333

75.000

I gennemførelsesfasen

325.000

36.111

75.000

100.000

100.000

50.000

Diverse uforudsete projektudgifter

100.000

11.111

40.000

20.000

20.000

20.000

500.000

55.556

300.000

33.333

100.000

200.000

50.000

5.556

50.000

300.000

33.333

100.000

100.000

100.000

2.1 TEMA: BYIDENTITET
2.1.1 Kommunikation og design
2.1.2 Fællesskaber
2.1.3 Borger-projekt-pulje

650.000

72.222

2.2 TEMA: GRØN PLAN
2.2.1 Grøn Helhedsplan m. stisystemer

200.000

22.222

1.000.000

111.111

1.200.000

133.333

3.100.000

344.444

2.3.2 Jernbanegade - renovering

500.000

55.556

500.000

2.3.3 Stationsbygning - ideudvikling

300.000

33.333

50.000

50.000

5.556

50.000

3.950.000

438.889

2.2.2 Anlægsarbejde og projekter

150.000

50.000
500.000

500.000

2.500.000

300.000

2.3 TEMA: GENTÆNK BYMIDTEN
2.3.1 Gentænk Stationspladsen

2.3.4 Byen i historien - bevaring

Til rådighed i alt 6.300.000

EKSTRA tilskud: Forskønnelsespuljen
(Herning Kommune) 1)

6.300.000

700.000

300.000

740.000

4.120.000

-

-

250.000

1.270.000

170.000

-

150.000

Derudover har Herning Kommune bygningsfornyelsesmidler, der kan søges ifm. ansøgningsrunder de kommende år
(forudsat forventet bevilling på Finansloven). Puljen kan søges af alle ejere i hele kommunen, men byer under
områdefornyelse forventes at få en særlig andel af puljen.
1) Byplanudvalget har besluttet på møde den 12. august 2019, at der afsættes 150.000 kr. fra Forskønnelsespuljen til forskønnelse af Stationspladsen i Kibæk.
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4. INVESTERINGSREDEGØRELSE
Strategisk finansiering
Flere af de foreslåede aktiviteter har form af enkeltstående projekter. De kan ikke alle gennemføres for de i OF afsatte
beløb i BUDGET og kan forudsætte en egenfinansiering og/eller en aktiv indsats hos fonde m.fl. til gennemførelse af fx
BORGERINITIEREDE PROJEKTER (for borger-projekt puljen 3.1.1.).
Det benævnes derfor strategisk finansiering, idet der er afsat tilstrækkeligt til, at den krævede egenfinansiering i visse
sammenhænge er til stede eller i hvert fald i en grad, så den kan understøtte projektansøgninger m.m. i at fremtræde
mere realistiske og at ´det sandsynligvis bliver til noget´.
Alternativt kan projekter prioritere at udføre et grundigere forarbejde og præsentationsmateriale til borgere, politikere, presse, lokale virksomheder, fonde m.fl. og aktivere frivillige til at ´løfte´ sammen med gode tilbud/indirekte
sponsorering fra de private virksomheder.
Umiddelbart skønnes det, at enhver kr. i tilskud til nævnte projekter vil udløse investeringer i forholdet 1:3 i form af
dels frivilligt arbejde, tilskud fra organisationer og fonde samt private virksomheder.
Privat
Områdefornyelsen er koordineret med de mulige private tiltag, der kan komme fra foreninger m.fl. og som områdefornyelsen har inspireret til – bl.a. efter den offentlig investering.
Øvrig offentlig
Kommunen håber at kunne vende udviklingen i byen og tiltrække tilflyttere med områdefornyelsen, herunder muligheden for at søge midler til bygningsfornyelsen i Kibæk samt at sprede især optimisme og tiltro – og vilje til private
investeringer i flere arbejdspladser inden for erhvervsliv, service og turisme m.v.
I forbindelse med områdefornyelsen i Kibæk vil det være oplagt at søge støtte til etablering af bevægelses- og aktivitetsarealer ved bevægelse for livet m.fl. som Friluftsrådet, TRYG, Nordea.
Det areal eller den bygning, hvor der skal foretages et bygge- og/eller anlægsarbejde, skal være ejet af kommunen, en
forening eller lignende. Herudover skal bygningerne, anlægget eller arealet også benyttes til offentlige formål og være
alment tilgængeligt.
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5. ORGANISATION

FORSLAG TIL ORGANISATION MARTS 2020
Intern kommunal organisation
Områdefornyelsen er til daglig forankret i forvaltningen BEK – By, Erhverv og Kultur – (Planafdelingen, Kultur og Fritid
samt Erhverv og Udvikling). Forvaltningen fungerer som sekretariat med bistand fra eksterne konsulenter. Områdefornyelsen er en tværsektoriel indsats, hvorfor der er nedsat en intern projektgruppe med deltagelse fra Teknik & Miljø
ved f.eks. Natur og Grønne områder, Vejafdelingen samt Børn og Unge, som aktive bidragsydere og interne, faglige
koordinatorer på deres felter - både før og under gennemførelsen. Alle forvaltninger har allerede i programfasen været repræsenteret og deltaget aktivt i workshops m.m. – og vil deltage i det kommende borgermøde om program.
Ekstern organisation – og følgegruppen
Gennemførelsen er således allerede forankret både i kommune såvel som i borgernes bevidsthed – hos kommunen i
forhold til at have deltaget i projektudvikling og derfor lettere ved at overtage både bygherrefunktion og drift – og hos
de aktive borgere i forhold til hvem er vores kontaktperson i kommunen – og hvad er rammer og forventninger. Der
planlægges møder ca. hvert 3. måned i følgegruppen, der består af repræsentanter for alle aktivitetsgrupper til gensidig orientering og eventuelle drøftelser af kursændringer og budgetomlægninger, hvis der indtræffer uforudsete begivenheder og forandringer.
Involvering
Nedenfor følger eksempel for indsatsområde TEMA 1 – Byidentitet – på proces og borgerinvolvering.
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BORGERE I KIBÆK
ARBEJDSGRUPPE I KIBÆK
PROJEKT- & PROCESLEDELSE (HK I SAMARBEJDE MED KIBÆK ELLER KIBÆK GRUPPE SELV)
EKSTERN KONSULENT
En lokal arbejdsgruppe bør stå for projektledelsen evt. i samarbejde med konsulent fra Herning Kommune og en ekstern konsulent. Den eksterne konsulent skal kunne fungere som sparringspartner og udvikler (identitet, historie, medier og design) samt drive processen i samarbejde med arbejdsgruppen. Denne organisering vil understøtte forankring
og eventuelle understøttende borgerdrevet initiativer, som foreslået i involveringsprocessen omkring områdefornyelsen og som også fremgår under indsatsområderne.

Uddrag fra Herning Kommunes fælles, overordnede
brandingstrategi, som ramme for arbejdet med Kibæks identitet og branding (Tema 1).
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KIBÆK - GRØN BY MED VILJE
Program for områdefornyelse 2020-2025

PROGRAM for områdefornyelse
KIBÆK - GRØN BY MED VILJE
MARTS 2020
Herning Kommune
BY, ERHVERV og KULTUR
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