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Områdefornyelse
i Ø. Bjerregrav
og Over Fussing

Produkt:
Gennem en involverende proces med borgere 
fra Ø. Bjerregrav og Over Fussing, udvikledes 
et program for områdefornyelse i de to byer. 
Formålet med programmet var at definere 
indsatsområder og projekter for områdefornyelsen 
samt at beskrive realiseringsprocessen for de 
enkelte projekter, og hvordan områdefornyelsen 
generelt kan bidrage til en tydeligere og mere 
handlekraftig organisering af byernes aktører.

På baggrund af områdefornyelsesprogrammet 
igangsættes realisering af en række projekter og 
initiativer i de to byer.

Opgave:
Ø. Bjerregrav og Over Fussing er to landsbyer, der 
ligger med få hundrede meters mellemrum ca. 
7 km vest for Randers. Selv om byerne er fysisk 
adskilte, oplever indbyggerne i de to byer i høj 
grad, at de bor i det samme byområde. De bruger 
tilbud på tværs af byerne og er en del af det 
samme aktive foreningsliv. 

Mange indbyggere er i forskellige sammenhænge 
involveret i byernes løbende udvikling. Byernes 
ildsjæle har igennem de seneste år igangsat flere 
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projekter til gavn for byernes borgere, og Randers 
Kommune ønsker at understøtte og udbrede dette 
engagement gennem en områdefornyelse. 

Tilgang:
I forbindelse med udarbejdelse af program 
for områdefornyelsen blev byaktørerne 
inviteret til at deltage i en intensiv proces 
i oktober og november 2018. Processens 
formål var at sikre forankring, kvalitet og 
realisme i områdefornyelsen, og processen tog 
udgangspunkt i det store udviklingsarbejde, der 
allerede var lavet i byerne. 

Områdefornyelsen skal dels realisere en række 
konkrete projekter til forbedring og forskønnelse 
af de to byer, og derudover skal den bruges til at 
teste en organisering af byaktørerne fra byerne. 
Organiseringen har to niveauer, - en række 
arbejdsgrupper for de specifikke projekter, der 
skal realiseres, og et projektforum, der kan sikre 
koordinering og sammenhæng mellem de enkelte 
projekter. Organiseringen bygger videre på de 
tiltag, borgerne allerede har taget for at opbygge 
en større sammenhæng mellem initiativer i 
byerne og en større professionalisme i forhold til 
realisering af projekter.


