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Konklusioner
Nedenstående er sammenfatning af budskaber og konklusioner på
Bymidteforum 6, der blev afholdt den 25. november 2019 i Grindsted.
Konklusionerne er opdelt i en række temaer, som opsummerer aftenens
diskussion.

Grindsted skal organiseres omkring en styregruppe
Det bliver foreslået, at byen skal organiseres omkring en lille styregruppe
bestående af repræsentanter fra fx handelsstandsforeningen og Billund
Erhvervsfremme. Denne gruppe kan have til opgave, dels at sørge for
koordinering mellem byens mange netværk og foreninger, og dels at formidle
behov og ønsker fra deltagerne. Det er vigtigt, at det er ’dem som har hænderne
på kogepladen’, der får lov til at eksekvere.
Organisering skal drives af byen, men det er vigtigt at have tilkoblet en lønnet
medarbejder, der sikrer fremdrift, kommunikation og koordinering. Kommunen
kan med fordel komme med midler til denne stilling.
Organisationsmodellen bag Citysamverkan bliver fremhævet som interessant, da
den bl.a. indeholder en daglig ledelse, som bliver finansieret i et samarbejde
mellem byens handel og service, bymidtens ejendomsejere og kommunen.
Det er vigtigt at organiseringen understøtter frivilligheden/byens borgere, og at
det bliver tænkt ind i organiseringen, da det er dem, der skaber livet i byen.
Bæredygtighedsgruppen vil gerne mødes med styregruppen for Grindsted
Bymidte for at sikre koordinering imellem de to organiseringer.
Det er vigtigt, at alle brænder for det – både lokale aktører og kommune. Der
ligger en vigtig opgave at sikre, at hele byen vil det, og at der er et bredt ejerskab
til organisering, proces og vision.
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Grindsted skal være den grønne hovedstad
En frivillig arbejdsgruppe arbejder med visionen om en by i grøn udvikling. Det
skal ses som en paraply, der samler de mange gode initiativer, som allerede sker
i Grindsted.
Gruppen i Grindsted arbejder for en bæredygtig omstilling af hele Grindsted. Det
handler både om oprydning efter forureningssagen, men også en
ressourceoptimering ift. handel, transport, forsyning og landbrug.
Gruppen arbejder på at blive bedre til at kommunikere de gode historier ud –
såsom at der er 70 % fossilfri leverance af varme i Grindsted.
Gruppen har også et mål om at gøre forureningen så interessant, at nogen kan se
potentialet i at rense op. Man ønsker at bruge Grindsteds nuværende situation
som afsæt til at invitere industrien ind til at lave grønne pilotprojekter, hvis
løsninger kan sælges til resten af landet/Verden. Det er tanken at midlerne til
projekterne i høj grad skal komme fra industrien/ private.

Udviklingsstrategien blev præsenteret med få kommentarer fra
bymidteforum
Bymidteforum har forinden mødet haft mulighed for at læse udkastet til
udviklingsstrategien. På selve bymidteforum blev hovedpointerne fra
udviklingsstrategien præsenteret.
En detaljering af byens fremtidige organisering blev diskuteret med baggrund i
præsentationen af udviklingsstrategien. Se konklusionerne ovenfor.
Derudover var der ikke kommentarer eller forslag til ændringer i
udviklingsstrategien.
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