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Det er vigtiggt, at der er positiv dialogg med mennnesker, der vil investere i Vestbjerg. D
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Møde med developers
Deltagende developers var Michael og Bo Arvin fra Sølund Invest samt John Bo og Peter Østergaard fra
Projektgruppen.
Kjeld startede med kort at præsentere Vestbjerg Samråd, hvorefter ordet blev givet frit.
Udviklerne havde gennem hele mødet rigtig mange gode input og forslag til, hvordan det skulle foregå.
Michael Arvin forklarede reglerne om, at der skal udarbejdes en lokalplan.
Det er vigtigt, at der kommer et samlet udspil fra byen og det skal udpensles, at byen og foreningerne er
enige. Det er valgår, så der kan være nogle ting, der er farlige for politikkerne at røre ved. Hvis byen ikke er
enig, så står vi ikke stærkt.
Når byen viser sammenhold i byen, så reagerer politikkerne. Der vil ikke ske noget før Vestbjerg står
sammen.
Vi som by skal stå sammen og vise, hvad vi ønsker – vi skal markedsføre det på diverse platforme.
Alternativet er, at vi ingenting får.
Men der skal ske handling NU.
Pengene fra salg af den gamle skole, er øremærket til byen.
De kr. 1.500.000 til Vækst Vestbjerg kan ikke bruges til bygninger som feks. tilskud til en ny hal.
Konklusion: Der vil nu hurtigst muligt blive lavet en pressemeddelelse, der sendes til medier og ligges på
sociale medier. Herudover inviteres politikkerne til et møde hurtigst muligt.

Hammer Bakker projektet
Per oplyst samrådet, at det ønskes, at hvert samråd stille op med 4 repræsentanter til et mapping workshop.

Referent: Allan Kvistborg
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