Information
2011 har været et år med travlhed for bestyrelsen.
Vi har fået foreningen skubbet godt i gang vi har fået mange medlemmer og hjælpene hænder.
Vi har ikke mindst fået et godt samarbejde med Tarm Udviklingsforum og Handelsstandsforening.
Det næste år vil gå med de projekter, der er valgt at arbejde videre med, af forslagene vi fik på borgermødet
i november 2011.
De valgte projekter der arbejdes videre med er herunder beskrevet.

Skjerns smukke broer:
- Forskønnelse af broerne langs Kirkeåen evt. med Galvaniseret rækværk med hver deres tema og navn.
- Forskønnelse og botanisk oplevelse på det grønne areal der forbinder ringvejen og bymidte ved Kirkeåen.
Broløb:
Lave et broløb, for at skaffe penge til rækværk til broerne og planter
Søge om vindmøllepenge til samme formål.
Brug af QR koder:
Udvikling og brug af QR koder og videooverførsel til smartphones ved seværdigheder i byen og lave
folder/downloads med ture.
Skjerns Porte:
Skjern`s bagveje/porte, hvor man laver en rute, der går fra bymidte og ned til anlægget.
For at vise Skjern´s skjulte rute gennem porte og baghaver/baggårde.
Portene skal renoveres i samarbejde med ejerne og navngives Forlsag fra borgermødet: Østerport,
Vesterport, Sydport, Nørreport osv..
Indfaldsveje:
Byskilte fra øst - Skjern – Tarm
fra syd - Tarn – Skjern
Elektroniske informationsstandere.
Web:
Mulighed for at tilmelde sig nyhedsbrev pr. E-mail.
Vedligeholde vores hjemmeside.
Skjern Å:
Engene på vest siden af hovedvejen over til jernbanen mellem Skjern og Tarm
- Løbe og cykelstier, - Skøjtebane, - fiskesø, - BMX og mountainbikebane,
- Center for kano og kajak sejlads, fiskeri, vandsport og naturcenter.
- 3 sporet vej mellem Skjern og Tarm og en flytning af cykelstien, til en dobbeltradet ved siden af. - Gerne
Europas flotteste cykelsti måske på træpiller.
- Lys mellem Skjern og Tarm.
- Evt. underskrift indsamling for, at vi som mennesker også må være her og udvikle området.
Børneaktiviteter:
Evt. børneland i Torvehallen
Lave aktiviteter i skoleferierne så børnefamilier bliver i Skjern området.
SG hoppeborg, legolastbil, DGI`s legepatrulje, seværdigheder, museum.
Fokus på identitetsskabende aktiviteter sammen med fysiske forbedringer og et fokus på at få aktiveret
børnefamilier noget mere.

Kommuneplan:
- Overblik over stier i byen evt. med GPS. punkter så man kan blive inspireret til at benytte de mange
eksisterende stier i området
- Forskønnelse af indfaldsvejene, kunst og årstidens blomster i rundkørslerne.
- Oprydning i Østergade, Møllegade, Bredgade efter natteliv i weekenderne.
- Etablere rundkørsler i Skjern´s sydlige ende i stedet for lyskryds samt ved Ånumvej ud til ringvejen.
Kunst i Tunnel:
Male tunnelen under banen ved Bredgade og Amager.
Medlemsarrangementer:
Ud over generalforsamlingen skal vi afholde et årligt medlemsaktivitet, med et relevant emne
Mobil Scene:
Lave regler og styregruppe for drift og brug af scenen.
Du kan se alle forslagene fra borgermødet her.
På bestyrelsens vegne,
Mette Madsen

Generalforsamling 2012
Update: Der er ved en fejl idag (21-02-2012) i dagbladet blevet skrevet forkert tidspunkt til
generalforsamlingen!
Generalforsamlingen starter kl. 19.00
Skjern UdviklingsForum afholder ordinær generalforsamling Tirsdag den 21 februar 2012 kl. 19.00 på Hotel
Vestjyden Skjern.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Forhenværende Borgmester i Skjern kommune Viggo Nielsen kommer og fortæller om de tanker og ideer
der er til det nye Innovationscenter.
Kaffe og kringle kan købes for 50 kr.
Alle er velkommen - Bestyrelsen

Skjern Udviklingsforum inviterer
... medlemmer, nye som gamle, på
familiegåtur med grillpølser i vores skønne bynære natur, hvor Kirke åen og Ganer å løber sammen. Nye
medlemmer er meget velkommen, et års medlemskab koster kun 150 kr. for hele husstanden! Så støtter du
både udviklingen i Skjern, viser vores politikere at vi kan stå sammen i Skjern og får en pølse og vand til
gengæld.
Søndag den 13. maj mødes vi ved Kirken kl. 10.00 og går en tur langs den blå Kløversti. I alt 5 km, men
halvvejs gør vi ophold og serverer en grillpølse ved de offentlige borde, bænke og grill, der hvor Kirkeåen og
Ganer å løber sammen. En bynær naturperle med et kik under vandet!

Vi håber du vil bruge et par timer en søndag formiddag på at støtte udviklingen i Skjern. Du har fået denne
løbeseddel fordi et medlem tror at
det var noget for dig! Hvis du ikke ønsker gåturen men stadig gerne vil være medlem kan du melde dig ind
på www.skjernudviklingsforum.dk hvor du også kan læse om vores arbejde for at gøre Skjern til et mere
attraktivt sted at bo og leve.
Vi glæder os til at se dig og fortælle om os og vores ideer!

Borgerne arbejder sammen om Skjerns
grønne korridor
Skjern Udviklingsforum holdt den 30.5. 2012 et arbejdsseminar for borgere langs Kirkeåens østlige side, fra
Bredgade til Birk Skovplantage. Ca. 30 mennesker bosiddende langs åen, havde taget imod en invitation
lagt i postkassen og dukkede op på Kirkeskolen, hvor Aulaen var reserveret til dialogmøde og
arbejdsseminar.
Der var en positiv stemning og fra Ringkøbing-Skjern Kommune deltog Fagchef for Teknik, Miljø og Kultur
Per Høgh og Ingeniør Poul Gregersen. Begge synes de om initiativet med den grønne korridor og kunne
også berette om en positiv politisk stemning. Teknik og Miljøudvalget har anmodet om at få en beskrivelse
med til det kommende budgetprioriteringsseminar, så Skjern Udviklingsforum krydser fingre for, at der
afsættes midler til projektet over de kommende år.
Efter mødet er ideerne samlet op, i en prioriteret beskrivelse, som er tilsendt administration i RingkøbingSkjern Kommune med henblik på at politikerne kan få noget mere håndgribeligt at arbejde med på
budgetseminaret. Du kan læse oplægget ved at klikke Her

Medlemsarrangement langs Kløverstien
Skjern Udviklingsforum inviterede den 13. maj 2012 sine medlemmer, gamle som nye, på en gåtur langs den
blå Kløversti i Skjern. Med arrangementet var det meningen at vise noget af den smukke natur som vi har
lige udenfor døren i Skjern.
Turen startede kl. 10 ved Skjern Kirke, hvor de fire kløverstier starter deres forløb. Så gik turen med børn,
barnevogne, små cykler og hunde, en tur ud mod campingpladsen, hvorefter man krydser naturen ned mod
det vestlige Skjern. Her forener Krikeåen og Ganer Å deres vande som fortsætter mod Skjern Å. Netop i det
område hvor de to by åer løber sammen, er der opsat borde, bænke, grillplads og udkikstårn, til stor
fornøjelse for store og små.
Her bød foreningen medlemmerne på en grillet pølse med lidt at drikke og en snak om hvor vigtigt det er at
støtte op om udviklingen af Skjern og den nærmeste omegn. Der blev fortalt om de igangværende projekters
status og alle blev opfordret til at udbrede kendskab til Skjern Udviklingforum, så der kan blive en massiv
opbakning til det lokale udviklingsarbejde.

Mobil scene
Takket være Tuborgfondet og Ringkøbing-Skjern kommune har vi fået en Mobil Scene

Skjern Udviklingsforum har i samarbejde med Skjern og Tarm Handelsstandforeninger søgt pengene til
scenen.
Scenen kan lånes/lejes fortrinsvis af foreninger i Skjern - Tarm men også af foreninger fra hele kommunen.
Kontakt: Mette Madsen 97352259
nordentoft@skjern-net.dk
Vi takker Tuborgfondet for deres støtte.
De 40.000 kr. har gjort det muligt for os, at købe scenen som vil komme hele området til gavn.

