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Vision og anbefalinger for den særlige indsats i Karup-Kølvrå
Introduktion
Sammenhænge er den gennemgående vision for indsatsen i Karup-Kølvrå.
Sammenhæng mellem Karup og Kølvrå, at borgerne oplever sammenhæng i den kommunale indsats, og at de kommunale institutioner og lokalsamfundet, foreninger og virksomheder formår at få
deres forskellige indsatser til at spille sammen.
Indsatsen tager udgangspunkt i sammenhængsmodellen ikke kun i den overordnede tænkning men i
fokus på de målsætninger, byrådet i modellen har peget på. Området skal opleve et løft indenfor en
række af målsætningerne.
Det kommer til udtryk i nedenstående vision

Figur 1 - Illustration af vision for sammenhængende indsats i Karup - Kølvrå

I fællesskab kan Karup-Kølvrå området det meste. Men området er for lille til, at der skal være konkurrence mellem byerne, begge byer skal ikke have det samme. Det er den tanke, der ligger bag oprettelsen af Karup-Kølvrå Byforum. Når hver by har noget særligt, som giver den gode grund til at bevæge sig til nabobyen, styrker det sammenhængen.
Det er samlet i fire hovedelementer: Et center i henholdsvis Kølvrå og Karup, med forskellige funktioner, som samler borgere i hele området, et fokus på sammenhængen mellem de to områder og endelig den samlende fortælling og identitet.
En af tankerne bag centrene er at kombinere forskellige tilbud, så borgerne præsenteres for andet
og mere end de umiddelbart kom for, med henblik på at øge brugen af de enkelte tilbud og bevare
fokus på eventuelle synergier mellem tilbuddene. Centralt er også ønsket om at skabe uformelle mødesteder, hvor generationer kan mødes på tværs og sikre en kombination af det støttede/overvågede og det frie/uformelle møde.
De fire hovedelementer uddybes nedenfor. Elementerne vil efterfølgende skulle konkretiseres. Beskrivelsen er en sammenfatning af de indspil, som fremkom på et åbent borgermøde i området, videreudviklet i dialog med en koordineringsgruppe bestående af repræsentanter for Karup-Kølvrå Byforum, Boligselskabet Sct. Jørgen samt en række kommunale fagligheder.

Visionens hovedelementer
Fortælling og identitet
Gennemgående er ønsket, både fra lokalsamfundet og fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, at styrke
en positiv fortælling om Karup-Kølvrå som et godt sted at bo og leve.
Figur 1 illustrerer at fortælling og identitet er altomfattende, og handler om indholdet - det indeni. Der
skal være en reel positiv historie at fortælle.
Udgangspunktet for den positive fortælling er, at området har mange frivillige ildsjæle, som i det daglige gør meget for hinanden og deres lokalsamfund. Man har øje på hinanden. ”Hinanden” er ikke
noget, der alene overlades til de andre og kommunen, og det er et væsentligt – og særligt – element
i områdets identitet, som medvirker til at gøre området attraktivt at bo og leve i. Områdets institutioner har tilsvarende tradition for at indgå i samspil med de frivillige, og de mindre erhvervsdrivende
tager også del i byernes liv. En tradition for engagement, som der kan bygges videre på. Samtidig
har området nogle unikke karakteristika som Flyvestation, kartoflen bl.a. repræsenteret i kartoffelmelsfabrikken samt unik natur og fiskeri ved Karup Å.
Arbejdet med at styrke fortællingen og identiteten skal igangsættes snarest: Den overordnede fortælling skal kunne genkendes af borgerne i området og kunne kondenseres til et budskab, der nemt og
enkelt kan kommunikeres fx i form af logo, ”overskrift” m.v.
- Gennem dialog med borgere udforskes ikke kun grundfortællingen, men også barrierer og
broer i forhold til borgernes egen opfattelse af området som attraktivt.
- Der igangsættes i forlængelse heraf en kampagne, som formidler den positive historie, baseret på fakta. Områdets institutioner og foreninger er en vigtig del heraf. På den måde kan der
mobiliseres endnu flere kræfter til at indgå i områdets egen indsats for, sammen med kommunen, at have øje for og tage hånd om alle.
Byens store arbejdspladser og medarbejderne i området søges også involveret i arbejdet for at
styrke sammenhængen mellem arbejdspladserne og byen, styrke engagementet og dermed fx
grundlaget for endnu flere frivillige kræfter og bosætning i området.
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Centret i Kølvrå – navnet fastlægges på baggrund af proces vedr. fortælling og identitet
I Kølvrå skabes et center for sundheds- og trivselsfremmende tiltag. Centret etableres på Kølvrå
Gamle Skole/Friluftsbadet, som styrkes som mødesteder på tværs af alder og interesser. Disse mødesteder suppleres som hidtil af de interesse-baserede, hvor Kølvrå Stadion er vigtig for området.
Elementer i centeret kan være:
-

-

-

Samling af kommunale services med alt fra sundhedssatellit til fremskudte medarbejdere fra
fx jobcenter, sundhedscenter, socialområdet og familieområdet, inspireret af de muligheder,
der er skabt i Ellekonebakken.
Styrkelse af faciliteter, der inspirerer til bevægelse for unge, i tilknytning til Friluftsbadet og
Kølvrå Gamle Skole. Der skal prioriteres blandt en række forslag om alt fra BMX til udendørs
floorballbane. Eksisterende faciliteter kan opkvalificeres og nye tilføjes, med fokus på at
undgå uhensigtsmæssig konkurrence. En arbejdsgruppe med deltagelse af unge skal konkretisere.
Andre aktiviteter for unge, fx et knallertværksted og et uformelt mødested. Centeret vil også
arbejde med fx erhvervsmentoring, formidling af fritidsjobs til unge og unge-trivselspiloter.
Tanken er, at generationerne kan blandes i tilbuddene, så fx ældre frivillige har lyst til at
være til stede og lige kan hjælpe med, hvordan man reparerer en knallert. Måske er der
grundlag for en repair-cafe?

Hvilke aktiviteter, der skal være i henholdsvis den gamle skole og Friluftsbadet skal naturligvis koordineres med interessenterne, herunder den af boligselskabet nedsatte frivilliggruppe.

Centret i Karup – navnet fastlægges på baggrund af proces vedr. fortælling og identitet
Karup Skole er et naturligt center for læring og udvikling i området. Skolens rolle i lokalsamfundet
skal styrkes, som et mødested ikke kun for skoleaktiviteter. Som mødested spiller skolen sammen
med forsamlingshuset, som er hele områdets samlingssted, når der er fest og socialt samvær på
programmet. Også her suppleres disse mødesteder af allerede meget velfungerende interessebaserede mødesteder som Jethallen og spejdernes faciliteter.
Elementer i centeret kan være:
- Et styrket og anderledes klubtilbud for unge.
- Åbne arrangementer, hvor borgerne dels kan se skolen, men også blot samles om andre læringsaktiviteter. En åben emneuge med deltagelse af erhvervsliv m.v. er et af de forslag, der
fremkom på borgermødet. Også områdets andre institutioner vil yderligere åbne op for samspil med omverdenen og hinanden, i forlængelse af de allerede etablerede traditioner,
- Afklaring af muligheden for at samle yderligere aktiviteter på skolen, i forlængelse af ønsket
om at gøre skolen til hele områdets center for læring og udvikling.
- Muligheder for at mødes også uformelt for - og på tværs af - forskellige generationer: Velkomstgrupper for tilflyttere, en styrket legeplads, hvor forældre samtidig kan mødes uformelt
samt aktiviteter for andre grupper (ensomme) i aldersgruppen 30-60.

Sammenhæng
Mellem de to byer er der behov for at se på sammenhænge. Elementer heri vil være:
- Transport i bred forstand. Åbne skolebus-ruter vil være en styrkelse, men måske skal der
også ses på alternative transportmåder med inddragelse af frivillige, forbedring af stien mellem byerne, måske elcykler, der kan lånes?
- Styrket fællesområde mellem byerne, ved åen. Der kan fx arbejdes på at etablere en forening, der samler på tværs af aldre og interesser, med udgangspunkt i aktiv brug af naturen.
- En samlende (årlig) begivenhed fx på et område mellem byerne, med aktiviteter begge steder og anderles transport mellem stederne.
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Overordnet tidsplan og plan for disponering af midler
I budgettet er afsat 2 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2023 til en særlig indsats i Karup-Kølvrå. Indsatsen vedr. fortælling og identitet skal imidlertid igangsættes i 2021. Tilsvarende vil en række delelementer allerede kunne igangsættes i løbet af 2021 fx kan medarbejdere dedikeres til at arbejde i området. Indsatsen må også ventes at resultere i større driftsudgifter i forbindelse med styrkelse af tilbud og fx leje af lokaler på Kølvrå Gamle Skole. Det tilstræbes, at disse udgifter dækkes gennem
omprioriteringer indenfor Viborg Kommunes nuværende driftsrammer.
Konkretisering af anlægsprojekter vil ske i løbet af 2021 med henblik på igangsætning i 2022. Anlægsmidlerne prioriteres, hvor behovene er størst. Anlægsprojekterne vil tage udgangspunkt i borgernes ønsker om fx anlæg, der inspirerer til bevægelse, særligt for unge samt samling af kommunale aktiviteter.
Organiseringen af denne konkretisering ses nedenfor.

Organisering
Konkretiseringen skal ske i et tæt samspil mellem forskellige fagligheder og lokalområdet. Lokalområdet skal inddrages yderligere i ikke blot en konkretisering men også en kvalificering af den overordnede vision og dens hovedelementer og denne proces skal tilrettelægges i et samspil med byforum.
De konkrete planer og dermed den endelige disponering af midlerne vil blive forelagt Økonomi- og
Erhvervsudvalget.
Arbejdet organiseres med udgangspunkt i de fire hovedelementer og koordineres af projektejer (direktør for Børn og Unge), projektleder (chef for landdistriktsudvikling) og tovholder (stabs- og byrådssekretariatet) i samarbejde med de fire formænd for arbejdsgrupperne. Derudover inddrages repræsentanter fra lokalsamfundet.
Arbejdsgrupperne sammensættes ud fra følgende:
- Arbejdet med at styrke fortællingen og identiteten. Arbejdsgruppe med som minimum repræsentanter fra lokalområdet, en kommunal institution og Kommunikation. Gruppen kan understøttes i sit arbejde af professionelt bureau. Formand: Kultur & Udvikling
- Centret i Kølvrå med overskriften trivsel/sundhed har repræsentanter fra som minimum
sundhedssatellit, ungdomsskolen, lokalområdet - herunder foreninger- boligselskabet Sct.
Jørgen. Formand: Social, Sundhed og Omsorg
- Centeret i Karup med overskriften læring/børn og unge konkretiseres ud fra de beskrevne
overordnede linjer af en arbejdsgruppe med som minimum repræsentanter fra skolen, biblioteket og lokalområdet. Formand: Børn & Unge
- Elementet sammenhænge konkretiseres ud fra de beskrevne overordnede linjer af en arbejdsgruppe, som minimum med repræsentanter fra Teknik & Miljø, Kultur & Udvikling og
lokalområdet. Formand: Teknik & Miljø
Formanden for hver gruppe stiller selv med sekretariatsbistand.
Udover inddragelse af lokalsamfundet vil også relevante MED-udvalg blive inddraget i processen.
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