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Kære Læser
Sidst I hørte fra os var i Januar. Dengang lovede vi, at I ville høre fra os igen, når vi havde haft det værdibaserede program til politisk behandling i april sammen med en eller flere modeller for gennemførelse af moderniseringsplanen.
Det arbejde der er lavet siden da har imidlertid betydet, at vi har haft brug for mere tid til at afklare hvordan vi
bedst muligt kan tilgodese de mange ønsker og behov i forhold til værdiprogrammet, samt afklare de økonomiske
konsekvenser af de forskellige scenarier.
I de senere måneder har vi primært koncentreret os om at afdække mulighederne på Bank Mikkelsens Vej, fordi
dette område alene pga. de mange tilbud med behov for at blive moderniseret giver de fleste muligheder og udfordringer; vel vidende, at moderniseringsplanen handler om mere end Bank Mikkelsens Vej.
I februar vedtog økonomiudvalget, at der skal arbejdes med mulighederne for at integrere almindelige familieboliger på Bank Mikkelsens Vej, hvilket har tilføjet projektet en ekstra dimension, som ligger fint i tråd med projektets
ønske om at åbne området i forhold til lokalsamfundet. Boligerne indgår også i den indledende dialog vi har med
planmyndigheden om muligheder og begrænsninger på området.
Jeres input fra workshoppen i november har givet mange gode ideer, som har rykket på billedet af hvad planen
kan indeholde, ikke mindst på børne – og dagtilbudsområdet.
Efter sommerferien planlægges en politisk orientering og drøftelse af et scenarie for Bank Mikkelsens Vej incl. et
oplæg til en finansieringsmodel, som kan indgå i processen for Kommunalbestyrelsens drøftelse af budgettet for
de kommende år.
Vi vil så hurtigt som muligt vende tilbage med en invitation til et orienteringsmøde efter den politiske drøftelse, og
derefter vil der blive igangsat en dialogproces, der i første omgang skal fokusere på mulighederne for tværgående samarbejder med udgangspunkt i Bank Mikkelsens Vej. Senere vil vi gå mere i detaljer med de enkelte områder og tilbuds behov, frem til de endelige byggeprogrammer, hvor der defineres krav til bygningerne på detailniveau.
Vi modtager løbende forskellige ideer og input fra jer, som vi endnu ikke kan give konkrete tilbagemeldinger på,
men alle ideer bliver gemt og taget med i de samlede overvejelser.
Venlig hilsen, og god sommer til alle.
Projektgruppen

Planlagte aktiviteter i andet halvår 2013
August - september
 Politisk drøftelse af det værdibaserede program, finansieringsmodel og scenarie for udbygning af Bank Mikkelsens Vej inkl. Familieboliger.
 Igangsætning af udarbejdelse af lokalplan for Bank Mikkelsens Vej
Efterår/Vinter
 Dialogfase med brugere og øvrige interessenter om det værdibaserede program, udbygningsscenariet for Bank Mikkelsens Vej og lokalplanforslaget.
 Færdiggørelse og vedtagelse af det værdibaserede program, valg af scenarie for gennemførelse af planen samt tidsplan for vedtagelse af lokalplan og de enkelte byggeprojekter.
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