
Ry drømmer stort:  
Ry bobler med gode udviklingsidéer 
En svævebane til Himmelbjerget, et kunstmuseum eller en bæredygtig feriepark - forslagene 
var mange, da Ry-borgere i aftes drømte stort 
 

 
Over 50 Ry-borgere mødte op i Udsigten i aftes for at være med til at gøre Ry en 
endnu bedre by at bo i. Først sad deltagerne stille og lyttede til Mikkel Niess fra BID, 
men da de i grupper skulle komme med idéer til, hvad der skal arbejdes med, steg 
lydniveauet betragteligt. Næste møde er den 6. februar. Foto: Per Bille 

ømmer stort: Ry bobler med gode udviklingsidéer 
En  

https://www.ditry.dk/


RY - Jeg frygtede lidt, at »udvikling« er et fy-ord i Ry, men det viste mødet i aftes, at 
det bestemt ikke er. 

Formanden for Fælles om Ry, Per Bille, var glad og opløftet - med egne ord »helt 
tændt af den energi« - der nærmest eksploderede i virketrang og idéer til, hvordan 
Ry i fremtiden bliver et endnu bedre sted at bo. Over 50 mennesker deltog i det 
første BID-møde i en række på 10 under overskriften »Ingen kan alt. Alle kan noget. 
Sammen kan Ry det hele«. 

Og Mikkel Niess fra BID (Business Improvement District) var imponeret. Gennem 
sit firma har han allerede været involveret i byudvikling i omkring 40 danske byer, 
og kun i Billund har han oplevet sådan et overflødighedshorn af idéer. 

- Jeg er virkelig positivt overrasket. Ry er i forvejen ret unik i sit udvalg af butikker. 
Alene det, at butikkerne er ejer-ledet betyder meget. Det giver nogle mere 
spændende butikker, og indehaverne er langt mere engagerede end de 
ekspedienter, der står i kædebutikkkerne. De er mere ligeglade, siger han. 

Jeg er virkelig positivt overrasket. Ry er i forvejen ret unik i sit udvalg af 
butikker. Alene det, at butikkerne er ejer-ledet betyder meget. Det giver 
nogle mere spændende butikker 

- Mikkel Niess, BID 

Hurtig handling 
BID er en samarbejdsmodel, der bygger på, at folk byder ind, hvor de kan. At der i 
aftes kom forslag som en svævebane til Himmelbjerget eller en bæredygtig 
feriepark med vandland, skræmmer ikke Mikkel Niess. Man skal drømme stort, før 
man bryder projekterne ned i mindre, lettere fordøjelige bidder, og bliver 
overrasket af hvor meget, der kan lade sig gøre, når man står sammen. 

- Og så skal der fart på. Der skal ske noget mellem hvert møde, så vi ikke bare 
kommer til at sidde og snakke. Der er altid nogen, der kender nogen, der kan skaffe 
eller hjælpe. Om halvanden måned skal vi se de første resultater, lovede han 
mødedeltagerne og beskrev, hvordan man i Haderslev havde løst udfordringen 
med, at unge gerne vil have en skaterbane, men ingen vil have den til at stå 
permanent. 

- I samarbejde med de unge gik nogle håndværkere i gang med at lave ramperne, 
der fik hjul på, så banen kan flyttes rundt i byen, og ingen skal have den hele tiden 
udenfor sin dør. 



Få onde tunger 
I grupper blev deltagerne først bedt om at liste de gode ting ved Ry op. Listerne 
blev lange. Naturen, virketrang, højskole, Gnisten, biografen, foreningsliv, turisme, 
folk hilser på hinanden og en by, som de unge vender tilbage til, var bare nogle få af 
de goder, der findes. 

De få onde tunger kan ødelægge rigtigt meget for fællesskabet. Det er ikke 
unikt for Ry. Alle byer har to-tre personer, der spammer aviser og sociale 
medier med negativitet, men jeg vil opfordre dem til at komme til disse 
møder. Så kan de også få indflydelse på, hvad der skal ske af udvikling i Ry 

- Mikkel Niess, BID 

Efterfølgende skulle deltagerne lave tilsvarende liste med de negative ting ved Ry, 
og her fyldte den gennemkørende trafik, et ufærdigt bytorv og folk med »nej-hatte« 
på listerne. 

- De få onde tunger kan ødelægge rigtigt meget for fællesskabet. Det er ikke unikt 
for Ry. Alle byer har to-tre personer, der spammer aviser og sociale medier med 
negativitet, men jeg vil opfordre dem til at komme til disse møder. Så kan de også få 
indflydelse på, hvad der skal ske af udvikling i Ry, siger Mikkel Niess. 

Mødet kulminerede, da deltagerne blev bedt om at drømme vildt, og der var mange 
bud: en festival, en skov- og aktivitetspark, glamping, en gangbro over 
Skanderborgvej, Randersvej flyttes bagom Knudhule Badehotel og giver plads til en 
strandpark, grav jernbanen ned, en skibakke på Himmelbjerget, butikkerne skal 
holde søndagsåbent og i stedet holde lukket om tirsdagen og en gå-sti omkring 
Knudsø. 

- Real Dania-fonden har afsat en pulje på 36 millioner kroner til by-partnerskaber. 
Vi skal bare have fat i de 30 millioner, så kommer vi nok i mål, lød det fra 
mødeleder Mikkel Niess. 
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