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Jeg skal kreere det grafiske udtryk for en specialavis på 28 sider (indstik i Adresseavisen
Syddjurs) til Syddjurs Kommune med temaet
”Fremtidens Djursland”. Avisen skal give borgere et overblik af hvad kommunen kan tilbyde.

Formatet er forudbestemt og jeg er også tilfreds med størrelsen, da den hverken er for
lille eller for stor. Havde formatet været større, havde den ikke diffentieret sig fra det normale avisformat, som er tabloidformat.
Dette gør produktet mere eksklusivt. Ydermere bliver produktet også trykt i en bedre
papirkvalitet, så alle de professionelle billeder og farverne kommer til at fremstå ekstra
skarpt.

Hele processen startede med et møde med
journalisten om avisens indhold. Her talte vi
om avisens målgruppe samt indholdet af artiklerne.
Jeg har fået arbejdstitlen ’Vi rykker sammen
i Fremtidens Syddjurs’ og forsidebilledet til at
starte med. Mens jeg venter på tekster og billeder til, laver jeg basisindstillingerne på min
master og søger nettet for inspiration til opsætning. Jeg beslutter mig for omtrendt den
samme opsætning for artiklerne for at holde
en rød tråd og lade billeder og rubrikker tale
for sig selv.
Herefter begynder jeg at arbejde med hvilke
farver og fonte jeg vil benytte mig af. Jeg sætter nogle farver op mod hinanden og vurderer at det er den grønne farve jeg vil arbejde
videre med.
Jeg skal også have forberedt en opstilling af
en voxpop, så journalisterne kan give besked
om tekstmængden pr. distriktrådsformand.
Også her benytter jeg af taleboble-effekten,
hvilket passer helt perfekt til voxpoppen, der
er udtalelser fra de forskellige distriktrådsformænd.
Teksterne og billeder begynder så småt at
tikke ind, så jeg kan gå igang med at opstille
teksterne. Jeg har en oversigt med sidernes
fordeling, hvor jeg kan se hvor mange sider de
forskellige artikler skal dække over.

AFSENDER
Afsenderen for specialavisen er Syddjurs Kommune, der vil gøre deres borgere opmærksom
på alle nye tiltag og udviklinger. Syddjurs vil
ud med et klart budskab om, at kommunen er
fremsynet med en overordnet arbejdstitel for
avisen: ’Vi rykker sammen i Fremtidens Syddjurs’. Dette budskab er gennemgående i artiklerne i avisen, men skal ligeledes farve det
grafiske udtryk i det endelige produkt.

MÅLGRUPPEN
Målgruppen for avisen i sin helhed er alle
borgere i Syddjurs Kommune, da der er nye
tiltag, der påvirker alle. Dog henvender avisens artikler sig mod mere segmenterede målgrupper, eks. skal artiklen om Letbane byerne
henvende sig til unge studerende i området,
som snart skal på arbejdsmarkedet og derfor
har interesse i, at vide noget om sammenhængen mellem bylivet og livet i stationsbyerne.
Modsat er der andre artikler, som henvender
sig til børnefamilier, skolebørn, ældre osv.
Derfor er målgruppen for produktet meget
bred, hvilket påvirker det grafiske udtryk i
høj grad, da det skal omfavne og appellere
tilsvarende bredt.

BUDSKAB
Budskabet med dette produkt er at Syddjurs
Kommune vil gøre deres kommune et attraktivt sted for nye tilflyttere ved at fortælle om
og gøre opmærksom på alle de nye tiltag, udviklingen i de forskellige byer og deres flotte
natur.

FONTVALG
Jeg har valgt Officina Serif til rubrik, manchet
samt citater. Begge uden for meget skydning
for at linjerne ikke kommer til at stå og flagre.
Brødteksten har jeg sat med en Frutiger Regular. Disse fonte har en fin kontrast, uden at
skrige til hinanden.

ILLUSTRATIONER OG FARVER
Størstedelen af teksterne har mange fakta, så
jeg har valgt at lave nogle enkle faktabokse.
Disse har jeg givet et lille hak gennem hele
specialavisen. Enten som et hak ind i kassen
i højre øverste hjørne eller et hak ud i højre
nederste hjørne. Dette hak skal sammen med
boksen lede tankerne hen på en taleboble, da
mange af boksenes indhold er i forbindelse
med hovedpersonen i artiklen.

STIL OG STEMNING
Specialavisen har mange artikler med forskellige emner, så derfor har jeg valgt en overordnet ensartethed stil på artiklerne. Alt efter
artiklens prioritet og billedmaterialet, vurderer jeg hvordan artiklen skal opstilles. Der er
6 opslag med artikler og 7 et-sides artikler. Til
opslagene har billedmaterialet en fremtræden rolle og virker gerne som et element til
artiklen. På de et-sides artikler er billedmaterialet knapt så fremtræden.
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En tilflytterfamilie fra Hornslet var også
indbudt til at fortælle om deres oplevelser
med at bosætte sig i Syddjurs, men på dagen
for interviewaftalen var familien nødt til at
melde pas, fordi konen kunne mærke, at en
ny pige eller dreng snart meldte sin ankomst.
Så denne historie kommer en anden god
gang.

Natbussen kører
lige til Rønde
Tilflytterpar fra Aarhus med to små børn har ikke fortrudt, at de skiftede rækkehuset i Risskov ud
med en villa med udsigt i Rønde. Familien er næsten blevet overvældet af mødet med Rønde by

Udsigten ud over Kaløvig er betagende fra
terrassen hos Rønde-parret, Anitta og Brian
Linde-Jørgensen, en tirsdag eftermiddag.
Majsolen skinner, kaffen damper, og fotografen flytter rundt på palmer, borde og
stole for at få de bedste skud.
Børnene, Lærke på 4 og Jeppe på 3, leger
nedenfor terrassen med deres kanin.
Til daglig går de sammen med jævnaldrende i Børnehaven Vigen et skridt eller to fra
bopælen.

„Vi har gjort et scoop ved at flytte til Rønde,“
siger Anitta Linde-Jørgensen, 40.
Det lyder jo som ren balsam for en borgmester og hans crew af byrådskolleger og embedsmænd, der nærmest messer bosætning,
bosætning, bosætning ...og børnefamilier fra
Aarhus i søvne.
Hun er uddannet skolelærer med en cand.
pæd. som overbygning og arbejder hos VUC
Djursland som studievejleder og lærer i matematik.

Brian Linde-Jørgensen, 44, er uddannet bygningskonstruktør og pendler hver dag frem
og tilbage mellem Rønde og Bjerringbro,
hvor han arbejder hos Grundfos som bygningskoordinator.

Fra storbyen til Rønde
Anitta og Brian Linde-Jørgensen har ti år på
bagen som par, og når dette læses, er de blevet smedet i hymens lænker i den smukke
Bregnet Kirke.

„Ja, vi var vel ude at kigge på 50-60 huse,
før vi besluttede os, og vi var ikke i tvivl, da vi
nåede til Rønde og fik fremvist det hus, som
vi endte med at købe,“ supplerer fruen.
Begge er overvældende begejstret for deres fælles valg.
„Vi kendte ikke meget til Rønde i forvejen,
men havde da været her nogle gange for
at gå nede ved vandet,“ siger Brian LindeJørgensen.
„Men Rønde er jo en rigtig by med mange
fine tilbud, caféer og gode spisesteder. Risskov er Nordaarhus, men det er Rønde bestemt også, og det skal politikerne og kommunen slå meget mere på, når de brander
Syddjurs,“ lyder det begejstret fra Anitta
Linde-Jørgensen.
Naturen, vandet og stranden er i top i de
små oaser omkring Rønde, fremhæver begge.

„Vi boede til at starte med i en lejlighed på
Trøjborg, og det var fedt at kunne gå lige ud
på gaden og være på en café i løbet af et par
minutter,“ siger Brian Linde-Jørgensen.
Han er født og opvokset i Grenaa, hvor han
tog HF på Grenaa Gymnasium, før han han
tog ud i verden.
En tour de force, der også involverede nogle
arbejdsår i München.
Konen
stammer fra Hinnerup.
Herfra gik turen
til Swinging London og videre til
København, hvor
læreruddannelsen kom i hus.
„Da jeg flytAnitta Linde-Jørgensen
tede til Aarhus,
sagde jeg til mine
veninder, at nu
måtte det godt
nok ikke blive
mindre,“ griner hun.
„Det er hyggeligt at bestille en pizza oppe
Men efter nogle år på Trøjborg blev lejligi byen og så gå ned til vandet og spise samheden for lille, da lysten til at formere sig og
men hele familien. Det nyder vi meget,“ siger
få småfolk i huset begyndte at melde sig hos
Anitta Linde-Jørgensen.
parret, der endte med at købe et rækkehus i
Tager natbussen
Risskov.
„Fedt, tænkte vi. Så er vi fortsat tæt på
Parret har ikke fået abstinenser efter to år i
byen og dens mange tilbud og har naturen,
Rønde, hvor Brian Linde-Jørgensen har brugt
stranden og vandet, som vi begge er vilde
sine evner som bygmester til at give huset en
med, i gåafstand,“ forklarer Anitta Lindekærlig hånd fra inderst til yderst.
Jørgensen.
„Jamen, afstanden til Aarhus er vel tyve
minutter i bil, og skal vi en tur i biffen eller
Rønde er Nordaarhus
ud at feste en fredag aften, går natbussen
lige til Rønde,“ siger Anitta Linde-Jørgensen.
For et par år siden begyndte familien LindeHun og husbonden har ikke brugt krudt på
Jørgensen, der nu var vokset fra to til fire, at
at sammenligne kommunale skatteprocenter,
se sig om efter et hus.
kigge på børnehaver og skoler eller nærstu„Vi kiggede os godt for og havde først en
dere bylivet, før de besluttede sig.
idé om et hus i Løgten-Skødstrup, men den
„Det er ikke sådan noget, som har været
tanke droppede vi nu hurtigt,“ fortæller
manden i huset.
afgørende for, at vi valgte Rønde. Det var pri-
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mært nærheden til en skøn natur og vandet,
og så også den korte afstand til Aarhus, men
det er da dejligt at mærke, at vi fra dag 1 har
følt os velkommen,“ siger Brian Linde-Jørgensen, der ikke er blevet afskrækket af to
timer på landevejen hver dag for at komme
på arbejde.
„Det er ikke vores jobs, der har haft indflydelse på, hvor vi skal bo. Jeg føler, at vi har
fundet den plet, som vi gerne vil være på, og
det er her vores børn skal vokse op,“ siger
Anitta Linde-Jørgensen.
Flere i parrets omgangskreds undrede sig
over, at de ville til Rønde.
„Hvad vil I dog helt derude,“ blev der
spurgt.
„Efter, at venner ved selvsyn har kunnet se,
at vi trives og har nemt ved at komme til Aarhus, når vi har behov for det, er det ligesom
om, at de er holdt op
med at undre sig,“ siger
Brian Linde-Jørgensen
med et smil.

Savner en gågade

Vi har gjort et scoop
ved at flytte til Rønde

Man skal gå parret meget hårdt på klingen for
at få dem til at fortælle,
hvor der er plads til forbedringer.
„Jeg synes Rønde
har det hele. Jeg elsker
at tage mine veninder
med ned på Bag Søjlen
for at spise, når de er på
besøg, og det er skønt
at kunne droppe ind på
Cafë Laurits en lørdag
formiddag, når vi har været ude at handle,“
siger Anitta Linde-Jørgensen.
„Måske mangler Rønde en gade, hvor der
ikke kører biler. Vi savner en gågade, som vi
kender det fra lidt større byer, men det er jo
hele tiden en balance, for det nytter heller
ikke, at trafikken bliver ledt uden om Rønde,“ tilføjer Brian Linde-Jørgensen.
Uden at vide det tager han dermed hul på
debatten om, hvordan bykernen i Rønde skal
tage sig ud fremover.
„Det er småting, og det er fair nok, at vi
også skal fortælle, hvor der er plads til forbedringer, men helt overordnet, så er Rønde
en fantastisk by med streg under by, og vi
kan absolut anbefale andre børnefamilier,
der tror, at de ikke kan leve uden at bo i centrum af Aarhus at kigge herud. De vil blive
glædeligt overrasket,“ fastslår Anitta LindeJørgensen.

Billederne fra den professeionelle fotograf
bliver behandlet af hende, så dette skal jeg
ikke arbejde med. Tilgengæld hvis der er billeder der egner sig til fritlægning, er det mig,
der skal gøre dette.
Som udgangspunkt skal alle teksterne ombrydes på samme måde, men alt afhængig af
den tildelte plads og artiklens længde, er der
f.eks. et-sides artikler, der spreder over i fire
spalter. Dette kan gøres uden for mange problemer, da designet er så let at tilpasse.
Rækkefølgen af artiklerne er bestemt af journalisten Lars og jeg har derfor ikke meget at
skulle have sagt på det punkt. Hvis to artikler spreder sig over et opslag, må jeg vurdere
hvilke artikler, der skal på højre eller venstre
side. Her kan billederne spille en rolle.

KVALITETSVURDERING
Jeg synes jeg har fået lavet en overskuelig arbejdsgang med paragraph styles og basisopbygningen af siderne på min master. Kunden
er meget tilfreds med resultatet, da artiklerne
giver den rette opmærksomhed til Syddjurs
borgere.
Den tidligere specialavis var lavet med mange
forskellige opstillinger af artiklerne, hvor jeg
savnede noget sammenhæng og rød tråd. Det
synes jeg, jeg har skabt med den nye opstilling.

24

Fremtidens Syddjurs

Torsdag 12. maj 2016

I Mørke Distriktsråd sidder fire tilflyttere og lægger store planer for den igennem en lang årrække
hensygnende by. Ambitionerne er store og kræver massiv indsats fra mange hundrede frivillige
hænder. Dem er det lykkedes at skaffe sammen med et milliontilskud fra staten og kommunen

Sammen med tre andre tilflyttere sidder Jakob Baungaard i distriktsrådet i Mørke og
lægger store planer for byen, der af nogle
betegnes som porten til Djursland. Den tidligere så driftige by er i dag blot en skygge af
sig selv, og nu ligger der et kæmpe arbejde
i at gentænke byen og inddrage borgerne.
I alt 4,5 millioner kroner har distriktsrådet
i Mørke fået bevilget fra Syddjurs Kommune
og fra en af Statens puljer for pressede landsbyer. Pengene skal bruges til byfornyelse af
hovedgaden, byparken og stationsområdet
samt et medborgerhus og motionsfaciliteter.

Blev ildsjæl for byen
„Her i Mørke har vi mange tilflyttere, som
arbejder i Aarhus. Derfor har vi fokus på at
skabe en rigtig god pendlerby med gode
fælles faciliteter til især børnefamilier, som
de fleste af pendlerne tilhører. Mørke ligger
jo rigtig godt til både Aarhus, motorvejen
og den kommende letbane,“ mener Jakob
Baungaard.

Da han hørte om planerne om at søge midler
til byfornyelse, stillede han op til distriktsrådet og blev valgt uden modkandidater. Det
var kort efter, han selv var flyttet til byen med
sognepræsten Maria, som han er gift med
og bor sammen med på byens smukke præstegård. Siden har han sammen med mange
andre frivillige arbejdet for at få midlerne til
byfornyelsesprojekterne.

ret del. Lyset kan være alt fra selvlysende maling over refleksbånd til LED-lys. Dogmerne
skaber den røde tråd i områdefornyelsen,
som også gennemsyres af værdiordene, der
er usnobbet, fællesskab og foretagsomhed.
Bæredygtighed er med som et halvt værdiord. Fælles for hele byfornyelsen er, at den
kræver rigtig meget opbakning fra indbyggerne.

Dogmer og DNA bag projekterne

Hundreder af frivillige i gang

„Jeg har erkendt, at hvis jeg vil have ændret
noget, må jeg selv træde til. Derfor stillede
jeg op og er nu medlem af distriktsrådet, som
er styregruppen for hele områdefornyelsesprocessen. Vi har et langt arbejde bag os med
at finde ind til Mørkes DNA og ud fra det udtrukket et sæt værdiord og dogmer, som er
masseret ind i alle projekterne, så de hænger
sammen,“ forklarer Jakob Baungaard.
Dogmerne er, at alle projekterne skal bidrage til hovedgaden, genbrugsmaterialer
skal tænkes ind, og lys skal være en integre-

„Selv om vi har fået bevilget fire en halv millioner, rækker de jo kun til en fontæne og
en ny gynge i byparken samt lidt belægning
på hovedgaden, hvis ikke frivillige løfter det
meste. Heldigvis har vi mange frivillige, der
bidrager, og der kommer flere til med hvert
projekt, vi sætter i gang,“ fortæller Jakob
Baungaard.
Han anslår, der er cirka 50 personer, der
deltager i det organisatoriske arbejde og tre
til fire hundrede til konkrete, praktiske opgaver, som det er langt nemmere at skaffe

Indsatsområder i byfornyelsesprojektet i Mørke
Distriktsrådet har fået bevilget 4,5 millioner kroner fra Syddjurs Kommune
og Staten til byfornyelse i Mørke.
I alt favner byfornyelsen disse projekter:
• Forskønnelse af hovedgaden.
• Stationsområdet laves om i forbindelse med etablering af letbanen
imellem Aarhus og Grenaa. Her samarbejder distriktsrådet med letbanesekretariatet, DSB Ejendomme og Syddjurs Kommune.
• Et medborgerhus, ‘Byens Hus’, skal laves fra bunden.

• Der skal skabes en alternativ bypark for de nul til 100-årige.
Første etape bliver et legepladsområde.
• En sport og bevægelses-gruppe skal arbejde med at ‘nudge’ folk til at
dyrke motion og bruge byen bedre. Etablering af løberuter og løbeklubber hører også til.
• Et branding-projekt skal fortælle Mørkes nye historie og har byens
borgere som primær målgruppe og børnefamilier i Aarhus som
sekundær.

25

Halling Folkepark – en grøn
helle for alle generationer

Tilflyttere i spidsen for byfornyelsen i Mørke

I Halling i den yderste vestlige del af Syddjurs Kommune skal
landsbyens gamle sportsplads laves om til en moderne folkepark,
hvor både små og store har lyst til at komme
folk til end til det organisatoriske. Han har
knoklet for det og gør det stadigt, nu blot på
mindre tid, da han og Maria for nyligt er blevet forældre, og det tager jo unægtelig en
stor del af fokus.

Organiseringen af
byfornyelsesprojektet i
Mørke
Mørke Distriktsråd er initiativtager til hele
byfornyelsesprojektet. Rådet består af fire
personer med Jakob Baungaard i spidsen som
bestyrelsesmedlem. Distriktsrådet er byens
stemme over for kommunen.
Distriktsrådet modtager årligt et mindre
beløb, som bliver fordelt til forskellige
formål, blandt andet til byfesten og lokalbladet ‘8544 Mørke’, som er gratis og husstandsomdelt.
Der er etableret en styregruppe for hver af
byfornyelsesprojekterne til at planlægge
og organisere arbejdet. Der er anslået 50
borgere fordelt i grupperne.
I alt 3-400 personer er der at trække på til det
praktiske arbejde. Det er ud af en samlet befolkning i Mørke på cirka 1.450 indbyggere.
Alle projekterne i byfornyelsen har
dogmerne
• Genbrugsmaterialer skal indtænkes i
projektet
• Projektet skal bidrage til hovedgaden
• Projektet skal indeholde lys i en eller
anden form
• Projektet skal indarbejde værdiordene
Dogmerne bygger på Mørkes DNA, som er
• Usnobbet
• Fællesskab
• Foretagsomhed
• Bærdygtighed, som er et halvt værdiord,
som indeholder social, miljømæssig og
økonomisk bæredygtighed

Syddjurs Kommune støtter landsbyprojekter
og tildelte i 2015 fire projekter hver 50.000
kroner. Det er penge, som borgere eller organisationer kan få del i, hvis man har et godt
projekt, som vil styrke det lokale fællesskab.
I landsbyen Halling på den yderste grænse
af Syddjurs i vest var borgerne vakse og smed
en ansøgning af sted til rådhuset i Ebeltoft.
Der var bid i første forsøg. Syddjurs Kommune kunne se idéen i at smide 50.000 kroner
efter Halling Folkepark på byens sportsplads
lige over for kirken.

Et træfpunkt
Lige nu fremtræder sportspladsen alt andet
end indbydende. Et gyngestativ med tre gynger, et vippedyr, der har set sine bedste dage
og to gamle fodboldmål appellerer ikke rigtigt, mens det går bedre med petanquebanen. Blikskuret for enden er ikke ligefrem et
arkitektonisk mesterværk, men sikkert funktionelt udmærket, når det regner og blæser.

Forening dannet
Det skal der laves om på, og da kommunen
sagde ja til at bevilge 50.000 kroner til Halling Folkepark, kom der skred i tingene.

Foreningen Halling Folkepark blev dannet i
marts, og siden er tiden gået med at spørge
Halling’erne, i alle aldre, hvad de har af ønsker til byens kommende folkepark.
„Vi har i april haft møde med byens børn,
og her kom der mange fine ideer på bordet.
Det er et fælles projekt, så alle skal have mulighed for at komme med forslag,“ siger Birgitte Holt, formand for Foreningen Halling
Folkepark.

Opdeles i etaper
Inden sommerferien forventer bestyrelsen at
kunne præsentere en masterplan og et overslagsbudget for Halling Folkepark, som kan
bruges, når der skal søges fonde og sponsorer i forsøget på at firedoble det kommunale
tilskud.
„Vi lander måske på et projekt på i omegnen af 200.000 kroner, så vi kommer nok til
at lave arbejdet i etaper,“ siger Birgitte Holt,
der har en forventning om, at Lokalrådet for
Ådalen vil se positivt på projektet med at
skabe en god legeplads til landsbyens børn.
Det er meningen, at byens borgere selv
skal stå for det meste af etableringen i byens
folkepark.

Følgende ting er i spil til den kommende Halling Folkepark:
• Etablering af en multibane, der kan bruges til forskellige idrætsformål (basket, tennis,
hockey med videre, om vinteren anlægges skøjtebane på banen)
• Ved opbygning af et enkelt tribuneanlæg kan multibanen omdannes til en amfi-scene
• Et legeområde med legeredskaber
• Den nuværende petanquebane bevares og udbygges med indretning af bænke, et par faste grill
og en overdækning til ophold
• Et indhegnet område til agility/hundeluftning
• Bedre beplantning af pladsen, så der bliver mindre forblæst, og så pladsen opdeles i en række
hyggelige rum, hver med sin funktion
• En klatrevæg, der også kan anvendes til filmfremvisning

GRAFISK DESIGN
ILLUSTRATIONER
Til opslagene bruger jeg billederne
som et element ved at finde luft i billedet til at placere artiklen.
Her er opslaget på side 8-9 et perfekt
eksempel, hvor træet og skolen kranser
rundt om teksten og dermed indikerer
det vigtige på siden, samtidig med at
formanden for skolebestyrelsen kommer i fokus i det gyldne snit.
Også til forsiden og side 10-11 har jeg
brugt luften i billederne som element.
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Wistoft: „Der kommer jo et tog lige om lidt“
Borgmester Claus Wistoft (V) synes, at han står i spidsen for en velfungerende kommune. En kommune,
hvor udvikling i alle hjørner vægtes højt, men også en kommune med store udfordringer. Den største i
de kommende år bliver at integrere de flygtninge, der er kommet til Syddjurs og har fået asyl

Fremtidens
Syddjurs
VI RYKKER SAMMEN I

- Claus Wistoft, hvordan ser dit billede af
Syddjurs ud anno 2016? Hvor bevæger kommunen sig hen? Hvor ser du de store udfordringer?
„Syddjurs 2016 er en velfungerende og effektiv kommune – med identitet og styr på
sin drift. Integrationsopgaven er den klart
største udfordring de kommende år.“
- Bosætning er et af fikspunkterne i Kommuneplanen. Hvad er efter din mening helt
afgørende for, at Syddjurs kan tiltrække tilflyttere? Husk alle kommuner har grøn natur, venlige borgere, gode skoler og fine daginstitutioner.
„At vi fortsat udvikler „det gode liv“ i Syddjurs og formår at aktivere alle lokalsamfund til at vise, at vi er en oase tæt
på storbyen, hvor man får mere
nærhed og kvalitet.“
- Erhverv og beskæftigelse er
også et af fikspunkterne i Kommuneplanen – sammen med Det
innovative Syddjurs – hvorfor det,
når Syddjurs er en typisk
pendlerkommune?

„Fordi det altid skal være byrådets første
prioritet at have arbejdspladserne inden for
kommunegrænsen, men samtidig have fokus
på vilkårene for pendlerne, da beskæftigelse
til alle selvfølgelig er det allervigtigste.“
- Det er blevet et politisk mantra at sige, at de
enkelte lokalområders udvikling og fremdrift
er det op til borgerne at skabe. Hvorfor er
det blevet et politisk mantra, og er du enig?
„Det er ikke op til borgerne selv – det skal
foregå i samskabelse med kommunen, som
kan og skal understøtte gode lokale initiativer med baggrund i en stærk fælles strategi.“
- Politisk er der ikke flertal for at pille ved
skolestrukturen i denne byrådsperiode.
Hvad synes du, der er grund til at pille
ved i den eksisterende skolestruktur
i næste byrådsperiode?
„Vi har nu taget en strategisk
beslutning med skoler 10 steder i
kommunen. 11 med vores specialskole i Pindstrup. Det, synes jeg, er
en rigtig strategi. Jeg ser ikke behov
for ændringer, medmindre kvaliteten skrider i overbygningerne, eller kommunen måtte blive
påvirket yderligere
af den generelt
svage økonomi i
Danmark og Europa.“

- Hvad kommer Letbanens fremkomst i 2017
set fra din stol til at betyde for borgerne i
Syddjurs og da især borgerne i letbanebyerne Hornslet, Mørke, Thorsager, Ryomgård
og Kolind? Er der grund til jubeloptimisme?
„Rigtig meget. Der er grund til stor optimisme. Det skulle gerne blive sådan, at man
bare går ned til toget uden at tænke på køreplanen: „Der kommer jo et tog lige om lidt“
- altså sådan lidt S-baneagtigt.“
- ’Nærheden til Aarhus’. Hvorfor er denne
nærhed så vigtig for Syddjurs Kommunes
fremtid? Ser du gerne, at Syddjurs fusionerer
med Aarhus i en ikke så fjern fremtid?
„Land og by er hinandens forudsætninger og ikke modsætninger. Aarhus kan ikke
vækste uden arbejdskraft fra Djursland og
er derfor vigtig for beskæftigelsen på Djursland. Jeg ser ikke en fusion i nær fremtid,
men når den næste bølge af kommunesammenlægninger engang kommer, vil det være
naturligt at se den vej. Aarhus vil i mange år
frem være drivende for økonomisk vækst i
Østjylland.“

FIGURER
Jeg ville gerne give infobokse og
billeder en diskret detalje, så det
ikke bare bliver farvede bokse.
Jeg mener at det er de små ting,
der gør forskellen, så med denne
diskrete detalje, som alligevel gør
meget, synes jeg har ramt efter intentionerne.

- En Syddjurs identitet 10 år efter Kommunesammenlægningen – hvorfor er den så svær
at få øje på?
„Jeg synes slet ikke, den er svær at få øje
på, hvis man vil. Vi er en velfungerende, harmonisk og effektiv kommune, der leverer
meget service for pengene sammenlignet
med mange andre kommuner.“

Syddjurs Kommune

På side 3 har jeg brugt billedet af borgmesteren i en fritlagt udgave, som et
ud af kun to billeder i hele specialavisen, som er blevet fritlagt. Da side 2-3
er et af de vigtigste og indledende, ville jeg skabe noget fokus på interviewet
med Syddjurs Kommunes borgmester
ved fritlægge ham og ombryde teksten
omkring ham.
På side 11 har jeg fritlagt stenen med
navnet ’Tirstrup Idrætsefterskole’, som
ligger ved indkørslen til stedet.
På side 11 indeholder en af faktaboksene tekst omkring forstanderen på
idrætsefterskolen, så jeg har placeret
et ’profilbillede over tekstboksen med
hak i øverst højre hjørne - igen for at
symbolisere tekstboblen.

Syddjurs kommune har 65 ansatte per
1.000 borgere. Kun 6 -7 kommuner i
Danmark har færre ansatte. Den gennemsnitlige kommune i Danmark har 75
ansatte per 1.000 borgere.”
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En tilflytterfamilie fra Hornslet var
også indbudt til at fortælle om
deres oplevelser med at bosætte
sig i Syddjurs, men på dagen for
interviewaftalen var familien nødt
til at melde pas, fordi konen kunne
mærke, at en ny pige eller dreng
snart meldte sin ankomst.
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Niels Tange: „Vi kommer ingen vegne med klynk“
Ådalsområdet har en masse unikke kvaliteter, men de skal gøres langt mere synlige for at tiltrække
potentielle bosættere og tilflyttere. Det skal styregruppen bag ’Ådalen i udvikling’ være med til

„Det nytter ikke noget at begynde at klynke
eller beskylde politikerne for, at de kun har
blik for udviklingen i den østlige del af kommunen,“ siger Niels Tange, 43, formand for
skolebestyrelsen på Ådalskolen, hvor konen
Anne Tange er lærer, og deres fire børn (9.,
8., 6. og 1. klasse) har deres skolegang.
Da debatten om skolernes fremtid tidligere
på året fyldte på den politiske dagsorden, var
Niels Tange en af dem, der gjorde et forsøg
på at vende skråen i munden.
„Jeg og andre måtte jo erkende, at vi nok
havde sovet lidt i timen og bare ladet stå til,“
siger Niels Tange.
Pludselig var der en masse dagsordener i
spil i forhold til fremtidens folkeskoler i Syddjurs.

Tager politikerne på ordet
„Det er jo ofte sådan, at der skal være noget
på spil, før vi mennesker rejser os fra lænestolen og erkender i vores magelighed, at det
er op til os selv at skabe fremdrift i vores lokalområde,“ siger Niels Tange.
Derfor blev skoledebatten starten på ’Ådalen i udvikling’ - en pendant til ’Mols i udvikling’ og andre lignende projekter i Syddjurs
og landet over, hvor landsbyer har erkendt,
at deres fremtid er meget deres eget værk.
„Skolen og lokalområdet hænger sammen.
Skolen har brug for lokalområdet, og lokalområdet har brug for en skole,“ understreger
Niels Tange.
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Et vigtigt samspil, som der også er bred politisk opbakning til.
„Politisk er der meldt ud, at man vil bevare
de nuværende 10 folkeskoler plus specialskolen i Pindstrup, fordi man i byrådet vil udvikling og bosætning i alle egne af kommunen,“
har Niels Tange med glæde noteret.
„Yderst fornuftigt, at der fortsat skal være
lys i alle skoler, men vi skal selv forstå at gribe
bolden fra politikerne, ellers bliver det bare
ved de fine ord i Kommuneplanen. Derfor
var vi enige om i skolebestyrelsen at smede
nu og indkalde til et startmøde for ’Ådalen i
udvikling’.“

Overblik og synlighed
I midten af april 2016 dukkede 60-65 borgere
op på Ådalskolen til et kombineret orienterings- og startmøde.
En styregruppe med tæt på et par håndfulde borgere med antennerne ude i forskellige retninger blev trommet sammen, og de
skal i forbindelse med den årlige sommerfest
i IF Ådalen på Lime Stadion i juni præsentere
gundlaget for ’Ådalen i udvikling’.
„Vores opgave i styregruppen bliver at
skabe overblik over de mange ting, der rent
faktisk bliver sat i søen i Ådalsområdet, men
også synliggøre dem for både nuværende og
kommende borgere. Synlighed er et nøgleord, hvis vi vil trække nye borgere til,“ siger
Niels Tange, der understreger, at man ikke vil
gå Lokalrådet i bedene.

„Vores mål er at få skabt en samarbejdsstruktur i hele det kæmpestore område, som udgør Ådalen, hvor mange foreninger og råd
arbejder med hver deres projekter. I styregruppen skal vi have et øje for de mange store og små projekter, der allerede er i gang,
men også kigge på, hvilke der bør gå i gang,“
siger Niels Tange.

Den gode fortælling
Niels Tange stammer selv fra Thy og arbejder
til daglig som adjunkt på læreruddannelsen
på VIA University College.
Han har en fortid som lærer på Ådalskolen
og viceskoleleder på Hornslet Skole og mener
selv, at han er prototypen på en, der gerne
vil bo på landet men også vil nærheden til
metropolen Aarhus.
„Alle råber på bosætning, men hvad skal
der til? Det er det, der er interessant,“ siger
Niels Tange.
„Er vi gode nok til at fortælle om mulighederne for et godt liv på landet i Ådalsområdet
til fornuftige priser, og hvad har vi at tilbyde
af grunde og huse? Nej, det er vi ikke, men
det bliver vi, og det bliver en af opgaverne
for ’Ådalen i udvikling’, hvor mødefrekvensen bliver lille, men hvor aktivitetsniveauet
bliver tilsvarende højt. Det er målet,“ lover
Niels Tange.

Fremtidens Syddjurs

Multiplikatoreffekten
Skolen og lokalområdet er der til lokalområdet
hænger sammen. Skolen
har brug for lokalområdet,
og lokalområdet har brug
for en skole

Et godt stykke inde på Djurslands fastland, langt fra de attraktive, sydlige kyster i kommunen, ligger
Tirstrup og kæmper for sin status som by med et handelsliv og gode tilbud til indbyggerne. En af
de helt aktive medspillere i den kamp er Tirstrup Idrætsefterskole, som på trods af sin beskedne
størrelse har store ambitioner for byen og området

Med plads til 120 elever er Tirstrup Idrætsefterskole en af de mindre i landet, og samtidig er det en af de yngre med kun 22 år på
bagen. Skolen er ifølge forstanderen derfor
stadig ved at finde sin identitet, hvilket dog
ikke forhindrer den i at have store planer
for faciliteterne til glæde for både eleverne,
byen og kommunen.
„Når vi får tilladelsen af kommunen, går vi
i gang med at anlægge en fodboldbane af
kunstgræs, en multibane til håndbold, basket
ball og hockey samt en padelbane. Det hele
er til vores elever, men jeg håber da, at mange andre vil få glæde af de gode faciliteter,“
fortæller Jesper Ø. Pedersen.
Han er forstander på Tirstrup Idrætsefterskole, som han mener er med til at sikre byens eksistens med butikker og arbejdspladser,
så både borgere og virksomheder bliver tiltrukket og bosætter sig. Hvis det lykkes, som
han har til hensigt, at åbne faciliteterne for
alle, vil området også blive ekstra attraktivt
for turisterne.

Håber på samlet fitnessområde
„For de fleste er Syddjurs identisk med de attraktive, sydlige kyststrækninger med bade-

strande og udsigtsvillaer. Men her i Udkantssyddjurs sker der også noget, og selv om det
ikke er det samme, har vi meget spændende
at byde på. Og vi vil gerne kunne tilbyde endnu mere,“ forsikrer Jesper Ø. Pedersen.
Han forestiller sig, at faciliteterne, når de
en gang står færdige, vil kunne benyttes i
for eksempel sommerferien af turisterne i
området. Længere ude i fremtiden ser han
for sig et stort, samlet fitnessområde i hallen
til gavn for både skolens elever, lokalbefolkningen og patienter fra kommunens genoptræningscenter på den anden side af hovedgaden. Faciliteterne vil han gerne udbygge,
men skolen skal beholde sin nuværende størrelse på 120 elever.

De fleste elever fra Østjylland
„Mange vælger os, fordi vi er en overskuelig
skole, og alle bor under samme tag. Det er
attraktivt for de unge, og tre ud af fire, der
kommer på besøg, vælger at gå her. Konkurrencen blandt efterskoler er benhård i Danmark, og vi skal hele tiden have fingeren på
pulsen,“ mener Jesper Ø. Pedersen.
Han ser en tendens til, at flere vælger efterskole inden for en times kørsel fra hjemmet,

Her i
Udkants
syddjurs
har vi
meget at
byde på
hvilket gør Tirstrup Idrætsefterskole attraktiv
for unge i hele Østjylland, hvor andelen af
unge, der vælger efterskole, er en af de højeste i landet. Tre fjerdelede af eleverne bor
inden for en times kørsel i bil fra skolen, og
rigtig mange af dem kommer fra Djursland,
især fra Ebeltoft, Grenaa, Rønde og Mørke.

Torsdag 12. maj 2016
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Planer for udbygning af idrætsfaciliteter i Tirstrup
Skolen har købt jord af Syddjurs Kommune og af hallen tæt ved for at kunne udbygge med
• en kunstgræsbane til fodbold
• en multibane til håndbold, basketball og floorball (hockey)
• en padelbane til padel-tennis, som er en kombination af tennis og squash
• Udbygningen er projekteret og bliver finansieret 100 procent af Tirstrup Idrætsefterskole.

Tirstrup Idrætsefterskole
Blev grundlagt i 1994 i den lukkede,
lokale folkeskoles bygninger på Ebeltoftvej i Tirstrup.
Skolen har plads til 120 elever.
Der er 22 ansatte, hvoraf de 12 er lærere.
Skolen tilbyder disse linjer:
• Fodbold
• Håndbold
• Badminton
• Adventure
• Fitness
• Golf (forsøg)
Jesper Ø. Pedersen er 46 år, læreruddannet
og har en baggrund som professionel håndboldtræner. Han har været forstander for
Tirstrup Idrætsefterskole i to og et halvt år.

Jesper Ø. Pedersen håber at, kommunen, byen og idrætsforeningerne vil bakke op med blandt
andet et stort fitnessområde til brug for både skolens elever, byens befolkning, turister og patienter
på genoptræningscenteret i byen.

Hans Nielsen
Formand for Hornslet Distriktsråd:
„Hornslet er på grund af sin beliggenhed tæt
på Aarhus blevet til en pendlerby, hvor der nu
endelig udstykkes parcelhusgrunde og bygges
nye lejeboliger igen. Det skal tiltrække unge
børnefamilier og andre gode skatteydere,
hvilket er meget fint, men det er vigtigt at
understøtte det med erhvervsudvikling, så der
også skabes nye arbejdspladser i kommunen
og gerne i Hornslet. Jeg ved godt, at borgmesteren og administrationen har opgraderet
erhvervsservicen betydeligt, men jeg synes
ikke, at vi hører om tilflytning og opstart af
nye virksomheder. Så har den øgede fokusering på erhvervslivet overhovedet haft nogen
virkning? Eller drejer det sig bare om kortere
og venligere sagsbehandling.“

Sådan er Karpenhøj
Naturcenter organiseret
I efteråret blev det efter dialog imellem
Syddjurs Kommune og DGI’s formand besluttet
at lægge Naturcenter Syddjurs i Basballe sammen med DGI Karpenhøj, hvor de også vil være
samlet geografisk.
Bag det nye Karpenhøj Naturcenter står en
selvejende fond, hvis bestyrelse består af tre
personer udpeget af Syddjurs Kommune, to
af DGI, en medarbejderrepræsentant og en
udpeget af bestyrelsen.
Naturcenterets økonomi er sammensat således:
• 1 million kroner i driftstilskud fra Syddjurs
Kommune
• 1 million fra DGI
• 1,5 millioner fra egenindtjening fra brugerbetalte arrangementer
• 0,5 millioner i andre indtægter
Centerchefen hedder Jørgen Lund Møller og
er den daglige leder for Karpenhøj Naturcenter. Han er 57 år, uddannet biolog fra
Aarhus Universitet og har tidligere været
leder for Aqua i Silkeborg og Kattegatcentret
i Grenaa.
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PROCES AF FONTVALG

Jeg besluttede mig at for at holde det i
én farvetone uden komplementærfarver, men i stedet bruge farven i ’tint’
i et interval af 20% for skabe noget
dynamik.

Brødteksten ville jeg gerne have i en let og ren font, hvorfor jeg har
valgt Frutiger Regular. Denne er ikke i condensed, da store mængder
brødtekst ville blive gjort sværere at læse.
Til brødteksten har disse fonte været til overvejelse:
Frutiger Regular

Da det er Syddjurs Kommune jeg laver
specialavisen for, er det nærliggende
at vælge deres farver. Men da en deres senere specialaviser er lavet i denne
farveskala, tænker jeg der skal ske noget nyt.

Helvetica Neue

FARVEFORSLAG 1

Officina Serif
Jeg overvejede også at benytte mig af fonten, som jeg endte med at
bruge til rubrikkerne, men så synes jeg ikke der var nok kontrast. Og
da Officina Serif er en smal font, ville den blive svær at læse i en større
tekstmængde.

Derfor prøvede jeg med den blå farve
og synes at den hurtigt den blev for
steril og for meget ’business’ over det.
Ydermere går den blå farve lidt over i
en lilla/violet farve, når man går ned i
´tint´, hvilket ikke var meningen.

Jeg afprøvede Officina Serif til rubrik og jeg opnåede umiddelbart den
kontrast til brødteksten, som jeg gerne ville have.

FARVEFORSLAG 2

TEGN TIL CITATER

Med den grønne synes jeg der kom
noget mere friskt over siderne og jeg
associerer farven med forår og starten
på noget nyt som også stemmer overens med budskabet med specialavisen.

Med farven i 100% og 80% står Med farven i 60% og 40% står
teksten med negativ og er for- teksten med sort, da der ellers
beholdt fakta- og infobokse.
ville være for lidt kontrast.
Disse bruges til voxpoppen.
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Til citaterne i artiklerne vælger jeg at opstille teksten i
Officina Serif uden citationtegn omkring.
Dette er for at give det en
dimension mere end bare at
blive forstørret. Her bruger
jeg et enklet forstørret citationtegn, som jeg placerer i en
grøn farve bag citatet.

De første to citationtegn var
for enkle og symboliserer ikke
hvad de skal. Det tredje er for
kantet og det fjerde er for
snørklet. Det femte, som jeg
har valgt er en god blanding
af nummer 3 og 4.

Her i
Udkants
syddjurs
har vi
meget at
byde på
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Fremtidens
Syddjurs

Du har også mulighed for at deltage i to
borgermøder om Kommuneplanen:
• Torsdag 19. maj 2016
i Hornslet Administrationsbygning
kl. 15.30-18.30
• Torsdag 26. maj 2016
i Ebeltoft Administrationsbygning
kl. 15.30-18.30

- Claus Wistoft, hvordan ser dit billede af
Syddjurs ud anno 2016? Hvor bevæger kommunen sig hen? Hvor ser du de store udfordringer?
„Syddjurs 2016 er en velfungerende og effektiv kommune – med identitet og styr på
sin drift. Integrationsopgaven er den klart
største udfordring de kommende år.“

Fremtiden i Syddjurs
Kommune
Fem ting, som Claus Wistoft mener, der i de
kommende år bliver afgørende for Syddjurs
Kommunes fremtid
1. „Vores evne til at samarbejde gennem
Business Region Aarhus med de øvrige 11
kommuner om at skabe yderligere økonomisk vækst og beskæftigelse i Østjylland.“
2. „At vi lykkes med harmonisk at integrere
og beskæftige de mange fremmede, der i
disse år kommer til vores land.“
3. „At byrådet magter at tænke både strategisk, fremadrettet og på tværs af serviceområder for at udnytte resurser optimalt.“

- Bosætning er et af fikspunkterne i Kommuneplanen. Hvad er efter din mening helt
afgørende for, at Syddjurs kan tiltrække tilflyttere? Husk alle kommuner har grøn natur, venlige borgere, gode skoler og fine daginstitutioner.
„At vi fortsat udvikler „det gode liv“ i Syddjurs og formår at aktivere alle lokalsamfund til at vise, at vi er en oase tæt
på storbyen, hvor man får mere
nærhed og kvalitet.“
- Erhverv og beskæftigelse er
også et af fikspunkterne i Kommuneplanen – sammen med Det
innovative Syddjurs – hvorfor det,
når Syddjurs er en typisk
pendlerkommune?

4. „At byrådet fortsat skaber bedre rammebetingelser for alle eksisterende erhverv samt
iværksættere i Syddjurs Kommune gennem
en involverende og understøttende tilgang
til erhverv og beskæftigelse.“
5. „At vi får en mere åben planlov med større
selvbestemmelse til den enkelte kommune.
I Syddjurs Kommunes tilfælde har vi alt
for mange sager, hvor aktive borgere og
byer er fastlåst i en forældet planlov, der
ikke kan rumme nutidens behov.“

„Fordi det altid skal være byrådets første
prioritet at have arbejdspladserne inden for
kommunegrænsen, men samtidig have fokus
på vilkårene for pendlerne, da beskæftigelse
til alle selvfølgelig er det allervigtigste.“
- Det er blevet et politisk mantra at sige, at de
enkelte lokalområders udvikling og fremdrift
er det op til borgerne at skabe. Hvorfor er
det blevet et politisk mantra, og er du enig?
„Det er ikke op til borgerne selv – det skal
foregå i samskabelse med kommunen, som
kan og skal understøtte gode lokale initiativer med baggrund i en stærk fælles strategi.“
- Politisk er der ikke flertal for at pille ved
skolestrukturen i denne byrådsperiode.
Hvad synes du, der er grund til at pille
ved i den eksisterende skolestruktur
i næste byrådsperiode?
„Vi har nu taget en strategisk
beslutning med skoler 10 steder i
kommunen. 11 med vores specialskole i Pindstrup. Det, synes jeg, er
en rigtig strategi. Jeg ser ikke behov
for ændringer, medmindre kvaliteten skrider i overbygningerne, eller kommunen måtte blive
påvirket yderligere
af den generelt
svage økonomi i
Danmark og Europa.“

- ’Nærheden til Aarhus’. Hvorfor er denne
nærhed så vigtig for Syddjurs Kommunes
fremtid? Ser du gerne, at Syddjurs fusionerer
med Aarhus i en ikke så fjern fremtid?
„Land og by er hinandens forudsætninger og ikke modsætninger. Aarhus kan ikke
vækste uden arbejdskraft fra Djursland og
er derfor vigtig for beskæftigelsen på Djursland. Jeg ser ikke en fusion i nær fremtid,
men når den næste bølge af kommunesammenlægninger engang kommer, vil det være
naturligt at se den vej. Aarhus vil i mange år
frem være drivende for økonomisk vækst i
Østjylland.“
- En Syddjurs identitet 10 år efter Kommunesammenlægningen – hvorfor er den så svær
at få øje på?
„Jeg synes slet ikke, den er svær at få øje
på, hvis man vil. Vi er en velfungerende, harmonisk og effektiv kommune, der leverer
meget service for pengene sammenlignet
med mange andre kommuner.“
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Syddjurs kommune har 65 ansatte per
1.000 borgere. Kun 6 -7 kommuner i
Danmark har færre ansatte. Den gennemsnitlige kommune i Danmark har 75
ansatte per 1.000 borgere.”

En tilflytterfamilie fra Hornslet var også
indbudt til at fortælle om deres oplevelser
med at bosætte sig i Syddjurs, men på dagen
for interviewaftalen var familien nødt til at
melde pas, fordi konen kunne mærke, at en
ny pige eller dreng snart meldte sin ankomst.
Så denne historie kommer en anden god
gang.

Natbussen kører
lige til Rønde
Tilflytterpar fra Aarhus med to små børn har ikke fortrudt, at de skiftede rækkehuset i Risskov ud
med en villa med udsigt i Rønde. Familien er næsten blevet overvældet af mødet med Rønde by

Udsigten ud over Kaløvig er betagende fra
terrassen hos Rønde-parret, Anitta og Brian
Linde-Jørgensen, en tirsdag eftermiddag.
Majsolen skinner, kaffen damper, og fotografen flytter rundt på palmer, borde og
stole for at få de bedste skud.
Børnene, Lærke på 4 og Jeppe på 3, leger
nedenfor terrassen med deres kanin.
Til daglig går de sammen med jævnaldrende i Børnehaven Vigen et skridt eller to fra
bopælen.

„Vi har gjort et scoop ved at flytte til Rønde,“
siger Anitta Linde-Jørgensen, 40.
Det lyder jo som ren balsam for en borgmester og hans crew af byrådskolleger og embedsmænd, der nærmest messer bosætning,
bosætning, bosætning ...og børnefamilier fra
Aarhus i søvne.
Hun er uddannet skolelærer med en cand.
pæd. som overbygning og arbejder hos VUC
Djursland som studievejleder og lærer i matematik.
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Brian Linde-Jørgensen, 44, er uddannet bygningskonstruktør og pendler hver dag frem
og tilbage mellem Rønde og Bjerringbro,
hvor han arbejder hos Grundfos som bygningskoordinator.

Fra storbyen til Rønde
Anitta og Brian Linde-Jørgensen har ti år på
bagen som par, og når dette læses, er de blevet smedet i hymens lænker i den smukke
Bregnet Kirke.

Fremtidens Syddjurs
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Med flytning af Naturcenter Syddjurs fra Basballe til DGI Karpenhøj og sammenlægningen af de to
med selvejende fond har kommunen skabt et stærkt center for naturformidling. Det skal tiltrække
turister, virksomheder og bosættere til området

Ådalsområdet har en masse unikke kvaliteter, men de skal gøres langt mere synlige for at tiltrække
potentielle bosættere og tilflyttere. Det skal styregruppen bag ’Ådalen i udvikling’ være med til

Et godt stykke inde på Djurslands fastland, langt fra de attraktive, sydlige kyster i kommunen, ligger
Tirstrup og kæmper for sin status som by med et handelsliv og gode tilbud til indbyggerne. En af
de helt aktive medspillere i den kamp er Tirstrup Idrætsefterskole, som på trods af sin beskedne
størrelse har store ambitioner for byen og området

Vil trække folk til Aarhus’ baghave
„Vi vil gerne formidle mere geologi, for eksempel om dødishuller, og hvordan vores
landskab er opstået. Dertil kommer kulturformidlingen fra tidlig bosætning til i dag.
Molbohistorierne hører jo for eksempel naturligt til den disciplin,“ mener han.
På selve naturformidlingen ser han endvi-

dere en fremtid for sig med fokus på strandbiologi om både fugle, fisk og planter. For
virksomheder er der teambuilding, hvilket
DGI Karpenhøj i øvrigt har tilbudt i årevis,
ture for personaleforeninger med for eksempel bålmad, og i øvrigt skræddersyede arrangementer tilpasset kundens ønsker.
„Min erfaring er, at et aktivt sted, hvor man
kan nyde naturen og få information samt tilbud om ekstra ting, er attraktivt for virksomheder og borgere. Jo flere vi kan begejstre,
desto flere vil flytte hertil. I samarbejde med
Business Region Aarhus vil vi rigtig gerne tiltrække turister her til Aarhus’ baghave,“ fortæller Jørgen Lund Møller.

for de kommende år. En udviklingsplan for
2017-19. Konstruktionen med en selvejende
fond gør det muligt at få støtte samt søge
midler fra fonde.
„En del af udviklingsplanen kommer til at
handle om integration, for der er planer om
at lade asylansøgere flytte ind i vores tidligere lokaler i Basballe. Det giver helt nye
muligheder for at samarbejde for eksempel

om vedligehold af vores shelter på stedet. Arrangementer om mad, som jo er en stor kulturbærer, ser jeg også for mig,“ spår Jørgen
Lund Møller.
Karpenhøj Naturcenter er finansieret af
Syddjurs Kommune, DGI, penge fra udlejning af lokaler og egenindtjening fra arrangementer mod betaling. Det samlede årlige
budget er på fire millioner kroner i 2016.

Tager politikerne på ordet

Mad er en stor kulturbærer

„Det er jo ofte sådan, at der skal være noget
på spil, før vi mennesker rejser os fra lænestolen og erkender i vores magelighed, at det
er op til os selv at skabe fremdrift i vores lokalområde,“ siger Niels Tange.
Derfor blev skoledebatten starten på ’Ådalen i udvikling’ - en pendant til ’Mols i udvikling’ og andre lignende projekter i Syddjurs
og landet over, hvor landsbyer har erkendt,
at deres fremtid er meget deres eget værk.
„Skolen og lokalområdet hænger sammen.
Skolen har brug for lokalområdet, og lokalområdet har brug for en skole,“ understreger
Niels Tange.

Sammen med bestyrelsen for Karpenhøj Naturcenter er han gået i gang med en strategi

Faciliteter på Karpenhøj
Naturcenter
På Karpenhøj Naturcenter er der, når flytningen fra Basballe er gennemført, en lang
række faciliteter:
• Sansehave
• Sommerfuglehave
• Shelters
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bålhytte
Skovshelter
Tipi
Primitiv overnatningsplads
Pejsestue
Foredragslokale
Administrationsbygning
Naturskole
DGI’s tegnestue
Centeret er i gang med og har planer om
at etablere:
• Fuglerute med fuglekasser
• Genetablering af forfalden klatrebane
• Et bålhus mere til undervisning

Sådan er Karpenhøj
Naturcenter organiseret
I efteråret blev det efter dialog imellem Syddjurs Kommune og DGI’s formand besluttet at
lægge Naturcenter Syddjurs i Basballe sammen
med DGI Karpenhøj, hvor de også vil være
samlet geografisk.
Bag det nye Karpenhøj Naturcenter står en
selvejende fond, hvis bestyrelse består af tre
personer udpeget af Syddjurs Kommune, to
af DGI, en medarbejderrepræsentant og en
udpeget af bestyrelsen.
Naturcenterets økonomi er sammensat således:
• 1 million kroner i driftstilskud fra Syddjurs
Kommune
• 1 million fra DGI
• 1,5 millioner fra egenindtjening fra brugerbetalte arrangementer
• 0,5 millioner i andre indtægter
Centerchefen hedder Jørgen Lund Møller og
er den daglige leder for Karpenhøj Naturcenter. Han er 57 år, uddannet biolog fra
Aarhus Universitet og har tidligere været
leder for Aqua i Silkeborg og Kattegatcentret
i Grenaa.

Skolen og lokalområdet
hænger sammen. Skolen
har brug for lokalområdet,
og lokalområdet har brug
for en skole

mært nærheden til en skøn natur og vandet,
og så også den korte afstand til Aarhus, men
det er da dejligt at mærke, at vi fra dag 1 har
følt os velkommen,“ siger Brian Linde-Jørgensen, der ikke er blevet afskrækket af to
timer på landevejen hver dag for at komme
på arbejde.
„Det er ikke vores jobs, der har haft indflydelse på, hvor vi skal bo. Jeg føler, at vi har
fundet den plet, som vi gerne vil være på, og
det er her vores børn skal vokse op,“ siger
Anitta Linde-Jørgensen.
Flere i parrets omgangskreds undrede sig
over, at de ville til Rønde.
„Hvad vil I dog helt derude,“ blev der
spurgt.
„Efter, at venner ved selvsyn har kunnet se,
at vi trives og har nemt ved at komme til Aarhus, når vi har behov for det, er det ligesom
om, at de er holdt op
med at undre sig,“ siger
Brian Linde-Jørgensen
med et smil.

Savner en gågade

Vi har gjort et scoop
ved at flytte til Rønde

Man skal gå parret meget hårdt på klingen for
at få dem til at fortælle,
hvor der er plads til forbedringer.
„Jeg synes Rønde
har det hele. Jeg elsker
at tage mine veninder
med ned på Bag Søjlen
for at spise, når de er på
besøg, og det er skønt
at kunne droppe ind på
Cafë Laurits en lørdag
formiddag, når vi har været ude at handle,“
siger Anitta Linde-Jørgensen.
„Måske mangler Rønde en gade, hvor der
ikke kører biler. Vi savner en gågade, som vi
kender det fra lidt større byer, men det er jo
hele tiden en balance, for det nytter heller
ikke, at trafikken bliver ledt uden om Rønde,“ tilføjer Brian Linde-Jørgensen.
Uden at vide det tager han dermed hul på
debatten om, hvordan bykernen i Rønde skal
tage sig ud fremover.
„Det er småting, og det er fair nok, at vi
også skal fortælle, hvor der er plads til forbedringer, men helt overordnet, så er Rønde
en fantastisk by med streg under by, og vi
kan absolut anbefale andre børnefamilier,
der tror, at de ikke kan leve uden at bo i centrum af Aarhus at kigge herud. De vil blive
glædeligt overrasket,“ fastslår Anitta LindeJørgensen.
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Idrætsefterskolen rykker i lokalområdet

en succes, så der er venteliste. Et andet projekt for stressramte er på tegnebrættet, og
folkene på Karpenhøj arbejder på at få det
sat i gang. Samarbejdet kan være med hvem
som helst, der har ideen og viljen, og ofte er
det med andre naturformidlere, som i Syddjurs typisk er Jægerforbundet, Molslaboratoriet og Nationalpark Mols Bjerge. Jørgen
Lund Møller ønsker endvidere en udvidelse
af naturformidlingen.

„Vi boede til at starte med i en lejlighed på
Trøjborg, og det var fedt at kunne gå lige ud
på gaden og være på en café i løbet af et par
minutter,“ siger Brian Linde-Jørgensen.
Han er født og opvokset i Grenaa, hvor han
tog HF på Grenaa Gymnasium, før han han
tog ud i verden.
En tour de force, der også involverede nogle
arbejdsår i München.
Konen
stammer fra Hinnerup.
Herfra gik turen
til Swinging London og videre til
København, hvor
læreruddannelsen kom i hus.
„Da jeg flytAnitta Linde-Jørgensen
tede til Aarhus,
sagde jeg til mine
veninder, at nu
måtte det godt
nok ikke blive
mindre,“ griner hun.
„Det er hyggeligt at bestille en pizza oppe
Men efter nogle år på Trøjborg blev lejligi byen og så gå ned til vandet og spise samheden for lille, da lysten til at formere sig og
men hele familien. Det nyder vi meget,“ siger
få småfolk i huset begyndte at melde sig hos
Anitta Linde-Jørgensen.
parret, der endte med at købe et rækkehus i
Tager
natbussen
Risskov.
„Fedt, tænkte vi. Så er vi fortsat tæt på
Parret har ikke fået abstinenser efter to år i
byen og dens mange tilbud og har naturen,
Rønde, hvor Brian Linde-Jørgensen har brugt
stranden og vandet, som vi begge er vilde
sine evner som bygmester til at give huset en
med, i gåafstand,“ forklarer Anitta Lindekærlig hånd fra inderst til yderst.
Jørgensen.
„Jamen, afstanden til Aarhus er vel tyve
minutter i bil, og skal vi en tur i biffen eller
Rønde er Nordaarhus
ud at feste en fredag aften, går natbussen
lige til Rønde,“ siger Anitta Linde-Jørgensen.
For et par år siden begyndte familien LindeHun og husbonden har ikke brugt krudt på
Jørgensen, der nu var vokset fra to til fire, at
at sammenligne kommunale skatteprocenter,
se sig om efter et hus.
kigge på børnehaver og skoler eller nærstu„Vi kiggede os godt for og havde først en
dere bylivet, før de besluttede sig.
idé om et hus i Løgten-Skødstrup, men den
„Det er ikke sådan noget, som har været
tanke droppede vi nu hurtigt,“ fortæller
manden i huset.
afgørende for, at vi valgte Rønde. Det var pri-

Fremtidens Syddjurs

Niels Tange: „Vi kommer ingen vegne med klynk“

Sammenlægningen af Naturcenter Syddjurs
og DGI Karpenhøj er en realitet under navnet Karpenhøj Naturcenter, som skal være
flagskibet inden for naturformidling i Syddjurs Kommune. Bestyrelsen for den selvejende fond, som nu driver stedet, er i fuld
gang med at lægge en strategi for centeret
de kommende år med masser af spændende
nye aktiviteter og tilbud.
„Vi arbejder på hele tiden at få nye ideer
i spil. Som regel udvikler vi nye tilbud igennem samarbejde med andre, hvor vi er den
eksekverende part. Et af de nyeste tiltag er
forløbet ’Mænd med maver’, som handler
om ændring af livsstil, motion og mad,“ forklarer Jørgen Lund Møller.
35 ’mænd med maver’ er nu i gang med
projektet, hvor de hver tirsdag i 10 uger lærer om kost og motion. Faktisk er det så stor

„Ja, vi var vel ude at kigge på 50-60 huse,
før vi besluttede os, og vi var ikke i tvivl, da vi
nåede til Rønde og fik fremvist det hus, som
vi endte med at købe,“ supplerer fruen.
Begge er overvældende begejstret for deres fælles valg.
„Vi kendte ikke meget til Rønde i forvejen,
men havde da været her nogle gange for
at gå nede ved vandet,“ siger Brian LindeJørgensen.
„Men Rønde er jo en rigtig by med mange
fine tilbud, caféer og gode spisesteder. Risskov er Nordaarhus, men det er Rønde bestemt også, og det skal politikerne og kommunen slå meget mere på, når de brander
Syddjurs,“ lyder det begejstret fra Anitta
Linde-Jørgensen.
Naturen, vandet og stranden er i top i de
små oaser omkring Rønde, fremhæver begge.
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Karpenhøj skal gøre aarhusianerne høje på natur

„Det nytter ikke noget at begynde at klynke
eller beskylde politikerne for, at de kun har
blik for udviklingen i den østlige del af kommunen,“ siger Niels Tange, 43, formand for
skolebestyrelsen på Ådalskolen, hvor konen
Anne Tange er lærer, og deres fire børn (9.,
8., 6. og 1. klasse) har deres skolegang.
Da debatten om skolernes fremtid tidligere
på året fyldte på den politiske dagsorden, var
Niels Tange en af dem, der gjorde et forsøg
på at vende skråen i munden.
„Jeg og andre måtte jo erkende, at vi nok
havde sovet lidt i timen og bare ladet stå til,“
siger Niels Tange.
Pludselig var der en masse dagsordener i
spil i forhold til fremtidens folkeskoler i Syddjurs.
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- Hvad kommer Letbanens fremkomst i 2017
set fra din stol til at betyde for borgerne i
Syddjurs og da især borgerne i letbanebyerne Hornslet, Mørke, Thorsager, Ryomgård
og Kolind? Er der grund til jubeloptimisme?
„Rigtig meget. Der er grund til stor optimisme. Det skulle gerne blive sådan, at man
bare går ned til toget uden at tænke på køreplanen: „Der kommer jo et tog lige om lidt“
- altså sådan lidt S-baneagtigt.“

Syddjurs Kommune

Annoncetillæg til Adresseavisen Syddjurs, uge 19, 2016

Fremtidens Syddjurs

Borgmester Claus Wistoft (V) synes, at han står i spidsen for en velfungerende kommune. En kommune,
hvor udvikling i alle hjørner vægtes højt, men også en kommune med store udfordringer. Den største i
de kommende år bliver at integrere de flygtninge, der er kommet til Syddjurs og har fået asyl

Du kan indsende din mening – dit høringsvar - frem til 14. juni 2016. Mailadresse: Syddjurs@syddjurs.dk, mærket „Kommuneplan
2016“ eller med post til Syddjurs Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft, mærket
„Kommuneplan 2016.“

Vi har de politikere,
vi fortjener,” lyder
det med en velkendt
kliché. Gør dig selv
som borger en
tjeneste ved at
udfordre politikerne
på Kommuneplanen.
I et velfungerende
demokrati må vi som
borgere i Syddjurs
først og fremmest
bebrejde os selv, hvis
vi ikke tager tyren
ved hornene og siger
vores mening
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Wistoft: „Der kommer jo et tog lige om lidt“

Forslag til Kommuneplan 2016 i Syddjurs Kommune indeholder en
samlet beskrivelse af byrådets målsætninger for den fremtidige
fysiske planlægning - obligatorisk læsning for dig som borger

Kommuneplanen kan læses i sin helhed på
www.syddjurs.dk/kommuneplan2016.
På de følgende sider kommer vi rundt i
hele Syddjurs med en mosaik af små og store
historier om borgere, byer, landsbyer, områder, uddannelsesinstitutioner, virksomheder med flere, som har en optimistisk tro på
fremtiden, og som handler derefter til gavn
for deres nærområde, til gavn for deres virksomhed, til gavn for deres skole, og dermed
også til gavn for Syddjurs.
Vi har bestræbt os på at komme ud i alle
hjørner og lave et skrift, der henvender sig
bredt til alle borgere i Syddjurs – ikke bare
dem, der i forvejen er i daglig kontakt med
enten kommunen, borgmesteren eller repræsentanter for det øvrige byråd.
Alle historierne er skrevet ind i en kontekst,
der har temaer i Kommuneplanen som afsæt.
Gør dig selv en tjeneste som borger. Brug
en aften eller et par ledige timer på at nærlæse Kommuneplanen eller dele af den. Studser du over noget, som du mener er helt ude
i skoven, så tøv ikke med at indsende din mening - et høringssvar til Syddjurs Kommune.
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Kommuneplan 2016… bliver
kun bedre ved at blive udfordret
af dig som borger i Syddjurs

VI RYKKER SAMMEN I

SIDE 4 - 5

Et vigtigt samspil, som der også er bred politisk opbakning til.
„Politisk er der meldt ud, at man vil bevare
de nuværende 10 folkeskoler plus specialskolen i Pindstrup, fordi man i byrådet vil udvikling og bosætning i alle egne af kommunen,“
har Niels Tange med glæde noteret.
„Yderst fornuftigt, at der fortsat skal være
lys i alle skoler, men vi skal selv forstå at gribe
bolden fra politikerne, ellers bliver det bare
ved de fine ord i Kommuneplanen. Derfor
var vi enige om i skolebestyrelsen at smede
nu og indkalde til et startmøde for ’Ådalen i
udvikling’.“

Overblik og synlighed
I midten af april 2016 dukkede 60-65 borgere
op på Ådalskolen til et kombineret orienterings- og startmøde.
En styregruppe med tæt på et par håndfulde borgere med antennerne ude i forskellige retninger blev trommet sammen, og de
skal i forbindelse med den årlige sommerfest
i IF Ådalen på Lime Stadion i juni præsentere
gundlaget for ’Ådalen i udvikling’.
„Vores opgave i styregruppen bliver at
skabe overblik over de mange ting, der rent
faktisk bliver sat i søen i Ådalsområdet, men
også synliggøre dem for både nuværende og
kommende borgere. Synlighed er et nøgleord, hvis vi vil trække nye borgere til,“ siger
Niels Tange, der understreger, at man ikke vil
gå Lokalrådet i bedene.

„Vores mål er at få skabt en samarbejdsstruktur i hele det kæmpestore område, som udgør Ådalen, hvor mange foreninger og råd
arbejder med hver deres projekter. I styregruppen skal vi have et øje for de mange store og små projekter, der allerede er i gang,
men også kigge på, hvilke der bør gå i gang,“
siger Niels Tange.

Den gode fortælling
Niels Tange stammer selv fra Thy og arbejder
til daglig som adjunkt på læreruddannelsen
på VIA University College.
Han har en fortid som lærer på Ådalskolen
og viceskoleleder på Hornslet Skole og mener
selv, at han er prototypen på en, der gerne
vil bo på landet men også vil nærheden til
metropolen Aarhus.
„Alle råber på bosætning, men hvad skal
der til? Det er det, der er interessant,“ siger
Niels Tange.
„Er vi gode nok til at fortælle om mulighederne for et godt liv på landet i Ådalsområdet
til fornuftige priser, og hvad har vi at tilbyde
af grunde og huse? Nej, det er vi ikke, men
det bliver vi, og det bliver en af opgaverne
for ’Ådalen i udvikling’, hvor mødefrekvensen bliver lille, men hvor aktivitetsniveauet
bliver tilsvarende højt. Det er målet,“ lover
Niels Tange.

Skolen har købt jord af Syddjurs Kommune og af hallen tæt ved for at kunne udbygge med
• en kunstgræsbane til fodbold
• en multibane til håndbold, basketball og floorball (hockey)
• en padelbane til padel-tennis, som er en kombination af tennis og squash
• Udbygningen er projekteret og bliver finansieret 100 procent af Tirstrup Idrætsefterskole.

Tirstrup Idrætsefterskole
Med plads til 120 elever er Tirstrup Idrætsefterskole en af de mindre i landet, og samtidig er det en af de yngre med kun 22 år på
bagen. Skolen er ifølge forstanderen derfor
stadig ved at finde sin identitet, hvilket dog
ikke forhindrer den i at have store planer
for faciliteterne til glæde for både eleverne,
byen og kommunen.
„Når vi får tilladelsen af kommunen, går vi
i gang med at anlægge en fodboldbane af
kunstgræs, en multibane til håndbold, basket
ball og hockey samt en padelbane. Det hele
er til vores elever, men jeg håber da, at mange andre vil få glæde af de gode faciliteter,“
fortæller Jesper Ø. Pedersen.
Han er forstander på Tirstrup Idrætsefterskole, som han mener er med til at sikre byens eksistens med butikker og arbejdspladser,
så både borgere og virksomheder bliver tiltrukket og bosætter sig. Hvis det lykkes, som
han har til hensigt, at åbne faciliteterne for
alle, vil området også blive ekstra attraktivt
for turisterne.

Håber på samlet fitnessområde
„For de fleste er Syddjurs identisk med de attraktive, sydlige kyststrækninger med bade-

strande og udsigtsvillaer. Men her i Udkantssyddjurs sker der også noget, og selv om det
ikke er det samme, har vi meget spændende
at byde på. Og vi vil gerne kunne tilbyde endnu mere,“ forsikrer Jesper Ø. Pedersen.
Han forestiller sig, at faciliteterne, når de
en gang står færdige, vil kunne benyttes i
for eksempel sommerferien af turisterne i
området. Længere ude i fremtiden ser han
for sig et stort, samlet fitnessområde i hallen
til gavn for både skolens elever, lokalbefolkningen og patienter fra kommunens genoptræningscenter på den anden side af hovedgaden. Faciliteterne vil han gerne udbygge,
men skolen skal beholde sin nuværende størrelse på 120 elever.

De fleste elever fra Østjylland
„Mange vælger os, fordi vi er en overskuelig
skole, og alle bor under samme tag. Det er
attraktivt for de unge, og tre ud af fire, der
kommer på besøg, vælger at gå her. Konkurrencen blandt efterskoler er benhård i Danmark, og vi skal hele tiden have fingeren på
pulsen,“ mener Jesper Ø. Pedersen.
Han ser en tendens til, at flere vælger efterskole inden for en times kørsel fra hjemmet,

Her i
Udkants
syddjurs
har vi
meget at
byde på
hvilket gør Tirstrup Idrætsefterskole attraktiv
for unge i hele Østjylland, hvor andelen af
unge, der vælger efterskole, er en af de højeste i landet. Tre fjerdelede af eleverne bor
inden for en times kørsel i bil fra skolen, og
rigtig mange af dem kommer fra Djursland,
især fra Ebeltoft, Grenaa, Rønde og Mørke.
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Planer for udbygning af idrætsfaciliteter i Tirstrup

Blev grundlagt i 1994 i den lukkede,
lokale folkeskoles bygninger på Ebeltoftvej i Tirstrup.
Skolen har plads til 120 elever.
Der er 22 ansatte, hvoraf de 12 er lærere.
Skolen tilbyder disse linjer:
• Fodbold
•
•
•
•
•

Håndbold
Badminton
Adventure
Fitness
Golf (forsøg)

Jesper Ø. Pedersen er 46 år, læreruddannet
og har en baggrund som professionel håndboldtræner. Han har været forstander for
Tirstrup Idrætsefterskole i to og et halvt år.

Jesper Ø. Pedersen håber at, kommunen, byen og idrætsforeningerne vil bakke op med blandt
andet et stort fitnessområde til brug for både skolens elever, byens befolkning, turister og patienter
på genoptræningscenteret i byen.

GRAFISK DESIGN

SIDE 12 - 13
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Molsskolen vil ændre for at bevare

Britt Hald Moeslund gennemgår
udskolingsmodellen detaljeret

Molsskolen viser vejen
På Molsskolen har man for længst erkendt, at
skolen har et elevgrundlag, som sagtens kan
få politikere til at rumle med tanker om skolens fremtid, læs: overbygningen.
Derfor er skolen, der fylder 50 år i august,
allerede langt fremme med planer om nye

• Molsskolen inviterer til stormøde om fremtiden 18. maj 2016 fra klokken 19 til 21.
Inden da forventer man at samtlige klasser
er blevet orienteret om de ændringer, der
kommer til at ske

begreb og danne nye og større hold på tværs
af alder. Vi tror på, at det kan være med til
at hjælpe vores unge til at blive skarpere til
at træffe det rigtige valg af ungdomsuddannelse,“ lyder det fra skolelederen.

måder at tænke skoledagen på for både indskoling, mellemtrin og udskoling. Skåret ud i
pap er det altoverskyggende mål at sikre skolens fremtid.
„Vi har kigget på prognoserne for de kommende års børnetal, og holder de vand, står
vi foran store udfordringer, for vi kan se, at
elevtallet falder fra skoleåret 2017/18 i hele
Syddjurs Kommune. Det rammer de små skoler hårdest,“ erkender skoleleder Claus Peter
Olesen.
Eksempel: Som det ser ud nu, forventer
Molsskolen, at der kun starter 14 nye ansigter
i 0. klasse i skoleåret 2017/18.

Fikspunkter ved ny
udskolingsmodel på
Molsskolen

Flere ændringer

1. Øget motivation
2. Stor elevinddragelse

Claus Peter Olesen forventer, at der allerede
fra det kommende skoleår også sker ændringer i indskolingen (0.-3. klasse) og på mellemtrinnet (4.-6. klasse).
„Vi, og det er ledelse, personale og bestyrelse, er meget langt fremme med modeller
til, hvordan indskoling og mellemtrin kan
organiseres i fremtiden med en anderledes
struktur og nye holdstørrelser og holddannelser som alternativ til det gamle klassebegreb,“ siger Claus Peter Olesen.
„En masse mennesker arbejder seriøst med
projektet ’Mols i Udvikling’, men udvikling
og fremtidig bosætning på Mols afhænger i
høj grad af, om vi har en skole, som forældre gerne vil sende deres børn til. Tingene
hænger sammen, og derfor skal vi som skole
tænke nye tanker, som kan sikre Molslandets
folkeskole fra 0. til 9. årgang,“ understreger
skolelederen.

Ny udskolingsmodel
Fra skoleåret 2023 slår det faldende elevtal
igennem på 7.-9. klassetrin.
Derfor har Molsskolen allerede søsat en
ny udskolingsmodel (se illustration), der vil
spare lønkroner i størrelsesordenen 150.000
- 200.000 kroner på årsbasis, og lønkroner er
den store klump i en skoles budget.
„Kernen i modellen er, at skolens ældste
elever i 7., 8. og 9. klasse får nye muligheder
for at vælge linjer og indgå i aldersopdelte
hold,“ forklarer Claus Peter Olesen.
„Vi er på vej til at ophæve det gamle klasse-

3. Stor overskuelighed/mulighed for
fordybelse
4. 3 fagblokke pr. dag
5. Eleverne har valgfrihed (’Linjefag’ to
eftermiddage om ugen) der medfører
faglig motivation. Skal give mulighed for
at ’nørde’ og lave projektarbejde rettet
mod ungdomsuddannelserne
6. Fast fagdage/valgfag, hvor alle er samlet
hver onsdag. Onsdagen starter fast med
entforedrag om et særligt emne, som
lærerne på skift står for
7. Samlæsning 7. og 8. klasse - giver
mulighed for holddeling på mange måder
(store eller små hold etc.)

Ny struktur for Molsskolens overbygning
1/2 time

Fordybelse

Fordybelse

Fordybelse

fordybelse

1 1/2 time

7.-8.
Dansk

7.-8.
Engelsk

7.-8.
Medborgerskab

7.-8.
Fys/Kemi, Bio,
Geo

9.
Engelsk

9.
Fys/Kemi, Bio,
Geo

9.
Fys/Kemi, Bio,
Geo

9.
Idræt

7.-8.
Matematik

7.-8.
Dansk

7.-8.
Tysk

7.-8.
Idræt

9.
Dansk

9.
Matematik

9.
Dansk

9. Medborgerskab

7.-8.
Fys/Kemi, Bio,
Geo

Linje

Linje

7.-8. Mat
9. Dansk

2 timer

2 timer

Fordrag/film

Fagdage/
valgfag

Forslag til Kommuneplan 2016
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Ny infrastruktur
Ny infrastruktur
Vejdirektorat udvider rute 15 øst om
Vejdirektorat udvider rute 15 øst om
Hornslet til 2+1 motortrafikvej.
Hornslet til 2+1 motortrafikvej.

Hvorfor er kommuneplanen vigtig
for dig?
Kommuneplanen indeholder byrådets vision og ønsker for de næste års
udvikling af kommunen.
I kommuneplanen kan du via kort se
hvad der gælder netop for dig.

Syddjurs Kommunen arbejder i disse år,
Syddjurs Kommunen arbejder i disse år,
med at opgradere de vigtigste korridomed at opgradere de vigtigste korridorer i det kommunale vejnet. Dette sker
rer i det kommunale vejnet. Dette sker
for at skabe en bedre sammenhæng til
for at skabe en bedre sammenhæng til
statsvejene, og dermed den øvrige øststatsvejene, og dermed den øvrige østjyske byregion for hele Syddjurs.
jyske byregion for hele Syddjurs.

Med forslag til Kommuneplan 2016
sætter byrådet med udgangspunkt i
visionen fokus på følgende indsatsområder, der skal præge kommunens
udvikling i 2016-2028:
• Bosætning
• Erhvervsudvikling og beskæftigelse
• Mobilitet
• Kulturen i Syddjurs
• Det innovative Syddjurs
• Natur, kulturarv og landskab
• Vand og Tekniske anlæg

Der er følgende væsentlige ændringer
• Et muligt vindmølleområde ved
Skaføgaard udtaget af forslag til
Kommuneplan 2016
• Arealreservationen til omfartsvejen
vest om Mørke udtages.
• Arealreservationen til omfartsvej øst
om Knebel udtages
• Etableringer af autocamperpladser
skal ske på baggrund af en konkret
ansøgning.
• Skydebaner og motorsportsanlæg
sidestilles med andre støjende fritidsanlæg.
• En række tidligere rammebelagte
arealer er udtaget og nye arealer er
rammebelagte til byudvikling

Fremtidens bosætning og byudvikling
Det er byrådets ambition at Syddjurs
fortsat skal udvikle sig som en aktiv og
attraktiv del af den østjyske byregion.
Med kommunens nære beliggenhed
ved Aarhus, gode infrastruktur, og
stærke naturværdier har Syddjurs gode
kort på hånden i konkurrencen om
tilflyttere.
Det overordnede princip for udviklingen af Syddjurs Kommune tager
udgangspunkt i strategier for:
• Det blå bånd, der med byerne Eskerod
- Rodskov - Ugelbølle - Rønde bindes
sammen af vejene langs Kalø Vig.
• Det grønne bånd, der med byerne
Hornslet - Mørke - Ryomgård - Kolind
snor sig med jernbanen gennem landskabet.
Hvad består en kommuneplan af?
Alle kommuner skal lave en kommuneplan hvert 4. år.
En kommuneplan består af flere elementer, blandt andet:
• Hovedstruktur, som er byrådets målsætninger
• Retningslinier og generelle rammer,
som er de bestemmelser, kommunen
administrerer efter
• Rammer for fremtidens lokalplanlægning
• Redegørelse, som beskriver baggrunden for kommuneplanen
• Kort, som viser de præcise udpegninger.

9. Tysk

• Ebeltoft - Den unikke købstad
• Landområderne
Nærheden til Aarhus og det øvrige østjyske bybånd er baggrund for planerne
med de to førstnævnte områder, mens
den historiske købstadsperle Ebeltoft
rummer nogle helt særlige vækstpotentialer med sine styrker indenfor turisme,
kultur og kreative erhverv.

Tirsdag 10. maj 2016
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En kæmpe satsning på at gøre Maltfabrikken i Ebeltoft til et folkeligt sted, der binder byen og
havnen sammen, skal både redde Maltfabrikken som bygning og modvirke butiksdød på gågaden.
Samtidigt skal aktiviteterne i bygningerne og byrummet omkring binde Ebeltoft og Djursland tættere
sammen med Østjylland

I Årets Landsby 2016 Feldballe er det lykkedes at få tradition og fornyelse til at gå op i en højere enhed

Tiltrækker bosættere
og virksomheder
„I dag går folk enten på oplevelse i den gamle
bydel med butikkerne og holder sig der, eller
de løber eller lufter hund nede ved vandet og
bliver der. Der er ikke meget trafik imellem
de to områder, og det skal Den ny Maltfabrik
lave om på. Den skal binde de to dele af byen
sammen og være stedet, hvor folk kommer,“
mener Kristian Krog.
Hele projektet er budgetteret til at koste

Maltfabrikkens historie
Bygningerne blev taget i brug til maltproduktion første gang i 1861.
I 1993 bliver produktionen nedtrappet og fabrikken lukker produktionen endeligt i 1998.

Fem minutter i tolv
for byen og fabrikken
På vegne af Den ny Maltfabrik samarbejder
han tæt med blandt andre Fængslet i Horsens og Arsenalet i Viborg. Begge er lignende
tiltag, og samarbejdet via Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 vil være med til at
styrke Ebeltoft og binde Syddjurs Kommune
til Østjylland.
„Anders Byriel, der er direktør i designvirksomheden Kvadrat og formand for fonden
bag Maltfabrikken, sagde i sin tid, at klokken
var fem minutter i tolv for Ebeltoft og fem
minutter i tolv for maltfabrikken. Han hentydede til butiksdøden i byen og den tidligere
ejers planer om at rive fabrikken ned. Forhåbentligt er vi i gang med at forhindre begge
dele og redde både handlen i byen og et af
dens mest markante bygninger,“ håber Kristian Krog.

Kolind Hallen blev indviet 6. december 1981. Med tilbygningen bliver der åbnet til den gamle
hal, så tilskuerne får langt bedre muligheder for at bivåne de aktiviteter, der sker på halgulvet

Tilbygningen med en lys og venlig multisal
med to badmintonbaner og mulighed for
andre idrætsaktiviteter bliver en gevinst

Kolind+

En model for fremtidens træfpunkt
Til august indvies et nyt vartegn i Kolind. Byens gamle idrætshal har fået nye naboer
integreret: Multisal, bibliotek, borgerservice, lokalarkiv, mødelokaler, køkken og et
spændende cafémiljø

Et nyt, stort køkken giver mulighed for
at servere andet end den traditionelle
kioskbuffét

Sådan tager indgangspartiet til det ny Kolind+ sig ud set fra den ny parkeringsplads. Kolind+
forbliver på kommunale hænder de næste ti år frem, mindst. Moms-reglerne tillader ikke, at
stedet overgår til at blive en selvejende institution før

at bevare og udvikle bygninger samt fremme
kreativitet og kultur i Syddjurs Kommune. Fabriksbygningerne købes for lokale midler.

I 2006 køber Hesø Udvikling bygningerne for at
udvikle et centermiljø, og i 2010 giver byrådet
tilladelse til at rive bygningerne ned.

I 2015 bliver en arkitektkonkurrence udskrevet,
og 29 teams byder ind. Heraf er seks valgt ud,
og de kom med deres bud den 9. maj i år. Næste
fase bliver at finde vinderen af konkurrencen,
som får lov at tegne hele projektet.

Den almennyttige erhvervsdrivende fond Den
ny Maltfabrik bliver stiftet i 2013, med formålet

I april 2019 skal Den ny Maltfabrik stå færdig og
klar til indvielse.

Gode råd, ønsker og kærlig
vejledning fra 13 distriktsråd
Formand for Ugelbølle Landsbyråd og
Distriktsråd:
„I Ugelbølle er vi meget optaget af, at trafiksikkerheden kommer i fokus. Det gælder ved
Ugelbølle Friskole ved ind- og udkørsel, hvor
der mangler en rundkørsel. Vi tænker også
på udgangen fra Langkær til Ryomvej. Her
er oversigten dårlig, så en udvidelse af 60
km/t zonen, så den går fra broen og ind til
byen, vil være på sin plads. På toppen af bakken ser vi gerne, at der bliver 40 km/t zone,
og så skal der laves en sikker overgang over
Ryomvej.“

Thøger Pauli
Næstformand for Thorsager
Distriktsråd:
„Noget af det vigtigste for Thorsager er at få
et stoppested for den kommende Letbane.
Det vil medvirke til fortsat vækst i byen og lokalområdet og styrke vores skole og daginstitutioner ved tilflytning af børnefamilier. Der
skal sikres mulighed for varierede boligudstykninger, der også indbefatter muligheder
for bofællesskaber og mindre huse. Samtidig
er det vigtigt for Thorsager, at der etableres
planmæssige muligheder for areal til butiksformål ved Ryomvej, således at det daglige
serviceniveau kan fastholdes, ligesom Brugsens udbygnings- og udflytningsplaner sikres.
Lokalbusdriften skal tage hensyn til færdsel
mellem byerne på tværs af Letbanen.“

I alt har byrådet afsat 10 mio. kr. til
I alt har byrådet afsat 10 mio. kr. til
opgraderingen, som vil finde sted frem
opgraderingen, som vil finde sted frem
mod 2018.
mod 2018.
Folketinget har i 2015 bevilget 5 mio.
Folketinget har i 2015 bevilget 5 mio.
kr. til en mulig ny station ved Thorsager
kr. til en mulig ny station ved Thorsager
og Byrådet vil arbejde for at skaffe
og Byrådet vil arbejde for at skaffe
yderligere statsfinansiering.
yderligere statsfinansiering.
Stationerne opgraderes.
Stationerne opgraderes.
Det kan fx være med
Det kan fx være med
• Venterum.
• Venterum.
• Cykelparkering, evt. aflåst.
• Cykelparkering, evt. aflåst.
• Adgang til toiletfaciliteter.
• Adgang til toiletfaciliteter.
• Pendler p-plads.
• Pendler p-plads.
• bedre adgangsforhold
• bedre adgangsforhold

Jørgen Ørgaard
Formand for Borgerforeningen
Mols – Distriktsrådet Mols og
Helgenæs:
„Vi ønsker Det Blå Bånd fastholdt frem til
Vestmols og gerne videreført gennem færgemuligheden Skødshoved-Aarhus, som vi
arbejder med i en fornyet version.
Vi ønsker omfartsvej ved Knebelbro, så eksisterende vej gennem Knebelbro nedklassificeres til § 40 veje gennem byen. Det vil lette
både trafiksikkerhed og fremkommelighed.
Vi ønsker de påbegyndte stianlæg fra Vrinners til Knebel videreført, så stisystemet bliver færdiggjort fra Egens Havhuse.
Vi vil gerne fastholde restrummeligheden, så
der kan komme gang i bosætningen. Vores
Projekt Mols i Udvikling i samarbejde med
kommunen er en god start.
Vi ønsker ændring i planlovsbestemmelserne, så kommuneplan og lokalplan åbner
mulighed for kystnære boliger bag Knebelbro, hvor kystliniebegrænsningen ikke giver
mening.
Vi ønsker udrulningen af fibernettet frem til
Sletterhage Fyr og Skødshoved Havn.“

Carsten Skivild
Formand for Rønde Distriktsråd:
„Først vil jeg glæde mig over, at det nye
plejecenter med de mange sociale tilbud vil
blive påbegyndt i starten af næste år. Det vil
betyde, at bykernen vil blive ændret markant
og samtidig udvidet. Nu vil byen ikke bare have
alle uddannelsesmuligheder, nu vil den også
være centrum for kommunens sociale tilbud.
Helhedsplanen for Rønde blev vedtaget sidste
år. Aktører er begyndt at røre på sig med nyt
boligbyggeri på Grenåvej og Molsvej. Derudover vil der komme 30 nye seniorboliger ved
siden af det nye sociale center. Nu er det op til
politikerne i at afsætte midler til renovering
af bykernerne, og nu må turen være kommet
til Rønde Hovedgade. Landskabsbyen Rønde
Nord blev lokalplan i 2006. Det er nu på tide
at fortsætte med nye byggegrunde på den anden side af Smouenvej, hvor Kappelgård tidligere lå.
Sidst men ikke mindst glæder jeg mig til at få
et velkomstcenter for Nationalpark Mols Bjerge her ved Rønde.“

Et lyst og venligt bibliotek med tilhørende borgerservice bliver et fikspunkt i Kolind+

Et spændende cafémiljø udgør centrum i
det ny byggeri

Hvad skal der til, for at en landsby udvikler
sig i stedet for, at den går i stå og nærmest
afvikles?
Det er det påtrængende spørgsmål i diskussionen om udviklingen i landdistrikterne.
Nogle steder lykkes det, og man ser landsbyer blomstre med bosætning, fælles aktiviteter og ligefrem udvikling og fremgang, mens
andre landsbyer forfalder og mister både
købmand, skole og forsamlingshus.
I dag ved man, at det er op til at den enkelte landsby at arbejde for og skabe sin egen
overlevelse. Ingen udefra kan levere løsningen, men flere eksempler viser, at samarbejde, åbenhed og nytænkning kan være vejen
til ny vitalitet i landsbyen.

Sammen om værdier
Da initiativtagerne til den bæredygtige og
eksperimenterende andelsforening Friland
for over ti år siden søgte jord at bygge på og
var i kontakt med flere kommuner i Østjylland, viste den daværende Rønde Kommune
imødekommenhed og interesse.
Det første hold frilændere slog sig ned på
præstegårdsjorden i udkanten af Feldballe i
2002. Siden har to hold mere bosat sig, og
i dag findes godt 40 boliger på Friland med
beboere i alle aldre lige fra børnefamilier til
pensionister. Beboerne lever hver sit liv i deres egne boliger men er bundet sammen af et
fællesskab omkring værdier som bæredygtig
livsstil, genbrug og selvbyggeri, gældfrihed
og et levende landsbyliv med selvstændige
erhverv.
I takt med, at beboerne har færdiggjort
deres overvejende selvbyggede huse, er deres virkelyst blomstret op både indadtil og
udadtil. Det har sat sit præg på både Friland
og landsbyen Feldballe. Friland er blevet en
landsby i landsbyen med mange fantasifulde,
bæredygtige huse, forskellige erhverv og
praktiske eksperimenter, som viser nye løsninger på hverdagsbehov med alternativ og
innovativ teknologi. Senest er den ’grønne’
Restaurant Moment åbnet, som vil arbejde
med gastronomi med brug af lokale kvalitetsprodukter. Her kan gæsterne nyde maden
med udsigt til, eller udenfor blandt, bede og
drivhuse, som vandes med recirkuleret spildevand. Det skal ikke være et ’frelst’ spisehus
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Fredag 3. juni får Feldballe fint besøg af Region Midtjylland med regionsrådsformand
Bent Hansen i spidsen. Han skal hædre Feldballe som Årets Landsby 2016 og overrække
borgerne prisen på 150.000 kr.
„Jeg er glad for regionens anerkendelse.
Det kan også inspirere andre til at se, hvordan en dansk landsby kan se ud i dag,“ siger
Lukas Wassberg.
Kan man således tiltrække ny beboere i et
spændende mix af faglige og sociale kompetencer, vække virkelysten blandt unge og
ældre i frivilligt fællesskab, og skabe de rette
rammer for godt børneliv for at sikre fremtiden, så er man godt på vej til at give landsbyen nyt liv.
Økolandsbyer, bofællesskaber og lignende
fælles bosætningsprojekter breder sig ud
over hele landet. Frisk luft, natur og udfoldelsesmuligheder for hele familien eller ældre er efterspurgte kvaliteter, som får folk til
at flytte sig. For landsbyer i landdistrikterne
kan det være med til at give den bosætning,
som kan holde liv i de naturlige mødesteder
for beboere og familier: købmand, børnehus,
skole, hal og forsamlingshus.
Feldballe har vist vejen ved at tiltrække,
fastholde og arbejde sammen. Det er forhåbentlig blevet bemærket også i andre landsbyer og kommuner

„Som beliggende centralt i kommunen kan
Feldballe og omegns distrikt tilbyde en yngre
alderssammensætning end resten af kommunen og dermed potentiel arbejdskraft. Vi
har mange kreative iværksættere, mange små
virksomheder, der alle har brug for en aktiv og
nærværende erhvervspolitik.
Vi ønsker os flere kommunale aktiviteter i distriktet. Lige nu begrænset til en kommunal
børnehave og 40 minutters bogbus om ugen.
Af hensyn til mobilitet i distriktet er der behov for udbygning af cykelstier. Tung og travl
trafik kører gennem Feldballe og Tåstrup, og
tung trafik kører nord-syd fra Bjødstrup mod
Mols. Der er behov for flere almennyttige boliger, så fx ældre har bedre mulighed for at
blive boende i distriktet.
Og til slut et ønske om, at der, måske i samarbejde med hele kommunen, kan arbejdes
på at få bygget en skøjtehal, så udbuddet af
sportsmuligheder kan udbygges.“

Kirting Olesen
Formand Ryomgård Distriktsråd:
„Ryomgård Distriktsråd ser det som det
vigtigste punkt i de kommende år, at byrådet medvirker til at få realiseret det såkaldte
Midtbyprojekt med bl.a. almennyttige boliger
ved at yde den lovmæssige garantistillelse
og indskud, og i forlængelse heraf tager initiativ til en områdefornyelse af Ryomgård.
Midtbyprojektet drejer sig om en sanering og
forskønnelse af området mellem randbebyggelsen Vestergade, Slotsgade, Jernbanegade
og Markedsgade med opførelse af 25-30 alm.
boliger, lidt butiksareal samt rekreativt torveanlæg ud mod Slotsgade. Midtbyprojektet vil
være en oplagt start på en områdefornyelse
af Ryomgård, og samlet set vil det give byen
et fantastisk løft.“

Næstformand i Nimtofte
Distriktsråd:
„Detailhandel: Nimtofte ligger i et område
under forandring. Den lokale handel i de små
samfund er hårdt presset. En omfartsvej vil
sende strøgkunderne uden om byen. Det er
derfor vigtigt, at mindre byer med omfartsvej
får mulighed for at skilte med byens aktiviteter og tilbud ved tilslutningerne til omfartsvejen.
Trafiksikkerhed: Der er etableret en del cykelstier i kommunen, men ingen til Djurslands
suverænt største attraktion, Djurs Sommerland. De bløde trafikanter er meget udsatte
på Nimtoftevej, Randersvej og Ramtenvej.“

Jakob Baungaard
Mørke Distriktsråd:
„Dialogen mellem kommune og Mørke Distriktsråd er uhyre vigtig for sammen at kunne
skabe nye alternative løsninger, når der skal
ske forandringer i Mørke. Når der allokeres
midler til byen, skal de bruges klogt for at
sikre størst værdi, ligesom når der skal spares, er det endnu vigtigere sammen at finde
ud af de bedste lokale løsninger, hvor lokalbefolkningen kan få muligheden for at bidrage til for eksempel at opretholde de servicemuligheder, der er i spil - om det er det lokale
bibliotek, plejehjem eller skolen.“

Jens Ove Nielsen
Formand for Kolind og Oplands
Distriktsråd:
„Politikere og embedsværket i Syddjurs Kommune bør være meget opmærksomme på:
Kolind og områdets landsbyer skal styrkes ved
hjælp af fastholdelse af nuværende og tiltrækning af nye borgere, gerne med etablering af
faciliteter, som tiltrækker børnefamilier. Dette
gøres blandt andet ved kommunal støtte til et
stort udbud af tilbud via idrætsklubber, borgerforening, kunst og kultur med mere. Hertil
fleksibel åbningstid i daginstitution og dagplejen, samt fastholde tilbuddet fra Kolind
Centralskole, gerne udbygget med speciallinjer koordineret med 10. klasses center til fastholdelse af de unge mennesker i byen/-erne.
Optimal udbygning af Letbanestationen, herunder P-forhold for alle typer køretøjer, opvarmet ventesal med toiletter, og påvirke Midttrafik og DSB til kontinuerlig drift uden aflysninger.
Understøtte etablering af flere arbejdspladser,
herunder nye kommunale og offentlige arbejdspladser. Altid sikre attraktive byggegrunde til
kommunens laveste priser, differentieret fra
dyre grunde i den vestlige ende af kommunen.“

Mogens Kaalbye
Formand for Ebeltoft
Distriktsråd:
„Med udgangspunkt i de to væsentlige forudsætninger og erkendelser:
- at Ebeltoft i stigende grad vil udvikle sig til
en senior- og turistby, og
- at byen kommer til at leve med en mindre
attraktiv infrastuktur - læs: ingen Letbane og
ingen Molslinie, vil Ebeltoft Distriktsråd satse
på, at de kommende års planlægning skal understøtte væsentlige udviklingsområder, som:

• Fortsætte en forskønnelse af det bevaringsværdige og unikke gamle købstadsmiljø uden kustoder.
• Understøtte kræfterne i ’Gang i Ebeltoft’,
der skal tiltrække flere seriøse og nødvendige forretningsdrivende - på helårsbasis,
unge igangsættere indenfor kunst- og kreative områder og mindre erhvervsvirksomheder.
• Erkendelse af at Ebeltoft vil udvikle sig i
retning af en ’Sun-city’ og agere i forhold
hertil. Også så unge og ældre kan leve godt
sammen.

Hans Nielsen
Formand for Hornslet Distriktsråd:
„Hornslet er på grund af sin beliggenhed tæt
på Aarhus blevet til en pendlerby, hvor der nu
endelig udstykkes parcelhusgrunde og bygges
nye lejeboliger igen. Det skal tiltrække unge
børnefamilier og andre gode skatteydere,
hvilket er meget fint, men det er vigtigt at
understøtte det med erhvervsudvikling, så der
også skabes nye arbejdspladser i kommunen
og gerne i Hornslet. Jeg ved godt, at borgmesteren og administrationen har opgraderet
erhvervsservicen betydeligt, men jeg synes
ikke, at vi hører om tilflytning og opstart af
nye virksomheder. Så har den øgede fokusering på erhvervslivet overhovedet haft nogen
virkning? Eller drejer det sig bare om kortere
og venligere sagsbehandling.“

• Satse markant og kreativt på turisme - og
hvorfor ikke et ’Nationalt Center for Turisme’ placeret i Ebeltoft?
Og så i øvrigt satse på at levendegørelse af
ovenstående må ske i et tæt samspil mellem
kommune og civilsamfund.“

Ellen Aarrebo Jensen
Ådalens Lokalråd:
„VÆKST i HELE kommunen. Derfor ønskes byggemodnede grunde i alle de landsbyer
I Ådalen, hvor kommunen har boligarealer til
rådighed.
En masterplan for folkeskoleområdet, der bliver lavet i samarbejde med alle involverede
parter. Så bliver det ikke en hurtig løsning evt.
i forbindelse med en budgetlægning.
VÆK med planen for placering af biogasanlæg ved Lime. En mere saglig og fagligt funderet placering ønskes.
Hurtigere sagsbehandling ved byggesager
for erhvervsdrivende, især landbruget. Ifølge
Landsbladet ligger kommunen blandt bundskraberne. Det må kunne gøres bedre.
Medfinansiering til udvikling af Ådalshallen.
Hallen har fået bevilget godt 1 mill. kr. til Trin
1. Hallen har behov for yderligere tiltag og
forbedringer for at kunne tiltrække endnu
flere brugere.
Der er bevilget penge til en længe ønsket cykelsti fra Lime til Skørring. Et ønske fra os ville
være, at forlænge cykelstien fra Skørring til
Karlby.
Bedre mobildækning. Der er mange “huller” i
mobildækningen i hele Ådalsområdet.“

Tirsdag 10. maj 2016

Et resort ved Djurs Sommerland skal tiltrække turister fra hele
Skandinavien. Satsningen sker i erkendelse af, at forlystelsesparken ved Nimtofte allerede har godt fat i børnefamilierne fra
store dele af Jylland
Djurs Sommerland i tal
• Har første åbningsdag i år
den 30. april.
• Har åbent 110 dage om året. Et resort vil i
fremtiden måske forlænge åbningssæsonen til flere end 110 dage.

Restaurant Moment (th) er det nyeste ”grønne”
tiltag i Feldballe. Rikke Storm Overgaard (foroven)
er initiativtager til og direktør for Restaurant
Moment, hvor de to unge kokke Christoffer von
Bonsdorff og Mathias Dindler (forneden) skal stå
for og udvikle det grønne og bæredygtige køkken.

Carsten Bryrup

• Den igangsatte planlægning og udbygning af ’By-Havn-Projektet’ med strandpromenade, havnefornyelse og havnemiljø,
bypark og bystrand med mere.

Resort skal trække endnu flere
til Djursland

Blevet til en helhed

Vil bevare mødestederne

Distriktsrådet for Feldballe og
omegn:

Formand for Distriktsråd Rosmus:
„Rosmus Skole skal sikres et elevgrundlag, så
den fortsat kan være en skole med overbygning. Det gøres bl.a. ved at landsbyerne er attraktive at bo i, så børnefamilier har lyst til at
bo her. Men det gøres også ved, at det er nemt
at starte en virksomhed i for eksempel tomme
landbrugsbygninger, så der på den måde også
skabes lokale arbejdspladser.“

Fremtidens Syddjurs

men et sted til inspiration, som åbner øjnene
for nye muligheder.

Men Friland er også blevet en del af landsbyen Feldballe, og beboerne er med til at
sikre købmand, friskole, børnehus, idrætsforening, hal og forsamlingshus.
Ved fælles hjælp er der bygget et spontanidrætsanlæg med skateboardbane, klatreklippe og multibane i et grønt landskab, som
forbinder det ’gamle’ Feldballe og det ’nye’
Friland.
„Feldballe er et eksempel på vellykket integration. I dag føler vi os alle som Feldballeborgere. De mange enkeltstående fyrtårne
i lokalsamfundet er smeltet sammen og er
blevet til en helhed,“ siger Lukas Wassberg,
som sammen med sin familie bor på Friland.

Eva Therkildsen
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Åbenhed og samarbejde som vej til udvikling

Forslaget om at lave de gamle
fabriksbygninger om til et kulturelt sted,
hvor både virksomheder og borgere kommer,
blev præsenteret for Syddjurs Kommune i
2010, efter at den daværende ejer havde
planer om at rive bygningerne ned. Kommunen stillede sig positivt, men ville først have
vished for, at budgettet hang sammen og
finansieringen kunne findes.
I dag er de 120 millioner hjemme, og de sidste 30 mangler. Det er Kristian Krogs opgave
at skaffe dem, og det sker blandt andet igennem fundraising og salg af folkeaktier.
Bygningerne samt tilstødende arealer er købt
for lokale bidrag fra borgere og virksomheder, og man venter nu på udfaldet af en stor
arkitektkonkurrence om at projektere både
bygninger og det omliggende byrum.
Bag Den Ny Maltfabrik står fonden ‘Den ny
Maltfabrik’ med Anders Byriel som bestyrelsesformand. Dertil er der en driftsenhed,
som hedder ‘Komiteen Ny Malt’, som Bo
Fisker er bestyrelsesformand for.
Bygningerne er på cirka 5.000 kvadratmeter.
Dertil kommer et byrum på 12.000 kvadratmeter.

Tirsdag 10. maj 2016

René Povlsen

Kommuneplanen læses elektronisk
Kommuneplanen læses elektronisk
Kommuneplanen består af tekst, fotos
Kommuneplanen består af tekst, fotos
og en række elektroniske kort og kan
og en række elektroniske kort og kan
læses på: www.syddjurs.dk/kommunelæses på: www.syddjurs.dk/kommuneplan2016.
plan2016.
Hvis du har spørgsmål eller brug for
Hvis du har spørgsmål eller brug for
hjælp kan du kontakte planafdelinhjælp kan du kontakte planafdelingen på syddjurs@syddjurs.dk mrk.
gen på syddjurs@syddjurs.dk mrk.
Kommuneplan 2016 eller via 8753 5000.
Kommuneplan 2016 eller via 8753 5000.

Kommuneplanen er det sted, hvor man
som borger kan sætte sig ind i den
samlede overordnede planlægning i
Syddjurs.

Fremtidens Syddjurs

Dette er gode eksempler på,
Dette er gode eksempler på,
hvordan Syddjurs Kommune
hvordan Syddjurs Kommune
arbejder med at forbedre
arbejder med at forbedre
fremkommeligheden for alle
fremkommeligheden for alle
trafikanter.
trafikanter.

Afgiv høringssvar
Afgiv høringssvar
Alle er inviteret til at afgive bemærkAlle er inviteret til at afgive bemærkninger og høringssvar til forslag til
ninger og høringssvar til forslag til
kommuneplanen.
kommuneplanen.
Forslaget er i høring fra den 19. april
Forslaget er i høring fra den 19. april
– 14. juni 2016. På www.syddjurs.dk/
– 14. juni 2016. På www.syddjurs.dk/
kommuneplan2016 kan du læse hvorkommuneplan2016 kan du læse hvordan du afgive dit høringssvar.
dan du afgive dit høringssvar.

Desuden er der en række krav fra staten
som kommunen forventes at leve op
til. Der er vedtaget flere nye love og
bekendtgørelser, som har indflydelse på
kommunernes planlægning. Dette vil
også resultere i ændringer og tilføjelser
til kommuneplanen.
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Fremtidens Syddjurs

Den ny Maltfabrik

I 2016-2019 planlægges der således
I 2016-2019 planlægges der således
for en ny omfartsvej vest om Nimtofte,
for en ny omfartsvej vest om Nimtofte,
som udgør 1. etape af Nordsydvejen.
som udgør 1. etape af Nordsydvejen.

Den resterende del af kommunen rummer lokale kvaliteter og styrker, men
er ikke på samme måde en motor for
Syddjurs Kommunes samlede vækst.
Her fokuserer kommuneplanen på,
hvordan man kan forbedre landsbyernes fysiske rammer og sociale liv.

Den ny Maltfabrik: Kultur bliver fremtidens råstof

150 millioner kroner, hvoraf de 120 millioner er i hus. Langt de fleste penge kommer
fra private bidragydere og virksomheder.
Syddjurs Kommune giver 25 millioner for at
flytte bibliotek, arkiv og museum ind i Maltfabrikken. Kristian Krog er ikke et øjeblik i
tvivl om, hvorvidt det kan betale sig.
„Jeg har besøgt mange andre lignende
projekter i Europa, og fælles for dem er, at
der er arbejdspladser i det, og at det tiltrækker bosættere i form af blandt andre børnefamilier og virksomheder, der finder det attraktivt at have adresse op ad et spændende
kreativt miljø som det her,“ forklarer han.

Letbane
Letbane
Når Letbanen genåbner i 2017, forbedNår Letbanen genåbner i 2017, forbedres adgangen til Aarhus markant, med
res adgangen til Aarhus markant, med
op til 4 afgange i timen fra Aarhus, og
op til 4 afgange i timen fra Aarhus, og
op til 2 afgange i timen på de øvrige
op til 2 afgange i timen på de øvrige
stationer.
stationer.
I perioden 2016-2018 skal stationerne
I perioden 2016-2018 skal stationerne
i Hornslet, Ryomgård, Kolind og Mørke
i Hornslet, Ryomgård, Kolind og Mørke
opgraderes, for at udnytte de muligheopgraderes, for at udnytte de muligheder som opstår, når Syddjurs på denne
der som opstår, når Syddjurs på denne
måde får direkte adgang til store del af
måde får direkte adgang til store del af
Aarhus.
Aarhus.
Der er udarbejdet skitseforslag for
Der er udarbejdet skitseforslag for
de fire stationer i Hornslet, Mørke,
de fire stationer i Hornslet, Mørke,
Ryomgård og Kolind, men den endeRyomgård og Kolind, men den endelige planlægning af trafikknudepunklige planlægning af trafikknudepunkter og andre stationer skal ske i samter og andre stationer skal ske i samarbejde med distriktsråd, borgere og
arbejde med distriktsråd, borgere og
brugere i lokalområderne.
brugere i lokalområderne.

I Kommuneplanen kan enhver orientere
sig om, hvad Byrådet vil lægge vægt
på i de næste fire års planlægning og
udvikling af kommunen.

SIDE 18 - 19

Ebeltofts markante røde maltfabrik fra 1861
skal i fremtiden være det sted, folk mødes
om kunst, håndværk, kultur og erhverv. En
selvejende fond har købt bygningerne og
nogle tilstødende arealer, som kommer til at
binde gågadeområdet sammen med kysten.
„Den ny Maltfabrik vil altid have åbent
og blandt andet komme til at huse kreative
kunsthåndværkere, andre små virksomheder
og iværksætterklynger, et mikrobryggeri, et
madværksted, et spisehus og bibliotek, museum og lokalarkiv. Kulturhuset flytter også
fra festpladsen og ind på maltfabrikken, så
der kommer til at foregå rigtig meget,“ tør
Kristian Krog godt love.
Han er direktør for projektet og nævner
endnu en aktivitet, der er planlagt i de røde
bygninger, nemlig et Artist in Residence-projekt, hvor kunstnere fra hele verden vil bo
og arbejde i atelierer med deres kunst i bygningerne. Den Ny Maltfabrik skal sammen
med de tilkøbte arealer binde butiksområdet
langs gågaden sammen med kysten.
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I 2015 blev den nye cykelsti langs vejen
I 2015 blev den nye cykelsti langs vejen
syd for Hornslet indviet, og i 2017
syd for Hornslet indviet, og i 2017
ombygger Aarhus Kommune krydset
ombygger Aarhus Kommune krydset
Kirkholtvej/Løgtenvej. Disse to projekKirkholtvej/Løgtenvej. Disse to projekter skaber bedre forhold for både biler
ter skaber bedre forhold for både biler
og cykler, og vil minimere de nuvæog cykler, og vil minimere de nuværende køproblemer i myldretiden.
rende køproblemer i myldretiden.

Hvad er nyt i kommuneplan 2016?
På www.syddjurs.dk/kommuneplan2016 kan du se en oversigt over
ændringerne i forhold til kommuneplan 2013.

Opsummering:
- Eleverne motiveres af at kunne vælge ud fra interesse (linjefagene og valgfag)
- Eleverne har færre skift i løbet af dagen
- Eleverne vil opleve større sammenhæng mellem fagene
- Eleverne arbejder i dynamiske hold på 7. og 8. årgang
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Byrådet godkendte forslag til kommuneplan 2016 på byrådsmødet den 30. marts 2016.
Forslaget forventes endeligt behandlet den 31. august 2016.

• Se indslag på www.youtube.com
om Molsskolen, hvor lærer Mai-

Den snart 50-årige skoles fremtid skal sikres. Det kræver nye måder at tænke og organisere en
skoledag på, erkender man på Molsskolen

Godt nok er der bred politisk enighed om at
bevare den nuværende skolestruktur i Syddjurs af hensyn til mulighederne for at trække tilflyttere til alle områder af kommunen,
men politikerne taler ikke om det samme,
når de snakker skolestruktur.
Det er en kendsgerning, når man har nærlyttet til forårets skoledebat.
Der er bred enighed om at bevare de nuværende 10 folkeskoler plus specialskolen i
Pindstrup. Så langt så godt.
Derimod er der ikke enighed om at bevare
overbygningen, 7., 8. og 9. klasse på samtlige
af de nuværende overbygningsskoler, ligesom der heller ikke er enighed om, hvordan
skolerne fremover skal ledes og organiseres.
Skal der nødvendigvis være en skoleleder på
samtlige skoler? Kan man med fordel skære
den nuværende lederstab til, så en skoleleder
har det overordnede ansvar for flere skoler?
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• I 2015 havde Djurs Sommerland mere end
801.000 besøgende, hvilket er rekord.
Besøgstallet har været stigende igennem
mange år og forventes at fortsætte med at
stige de kommende år.
• Djurs Sommerland er den fjerdestørste
forlystelsespark i Danmark og er kåret
som både Danmarks og Nordens bedste
sommerland og forlystelsespark.
• I parken er der otte temalande med i alt
mere end 60 forlystelser.
• Nyheden i år er Søulken, som har kostet
en investering på 20 millioner kroner og er
placeret i Piratland.
• Djurs Sommerland er grundlagt i 1981 og
ejes i dag af brødrene Henrik B. Nielsen og
Michael B. Nielsen, som er sønner af en af
parkens grundlæggere.

Siden 2008 har Djurs Sommerland lagt en
ambitiøs investeringsstrategi med nye forlystelser hvert år. Besøgstallet er fordoblet, og
forlystelsesparken har et godt tag i de børnefamilier, der bor op til halvanden times kørsel
borte. Men dem, der bor længere væk, har
man ikke så godt fat i, og for at få det, tror
parkens direktør, Henrik B. Nielsen, at overnatningsmuligheder er en del af løsningen.
„Vi har købt lidt mere end 45 hektar jord i
forbindelse med parken, primært mod vest.
Cirka halvdelen af det areal har vi sat af til
overnatningsfaciliteter. Vi skal til stadighed
udvikle Djurs Sommerland, og et resort er en
naturlig udvikling,“ mener Henrik B. Nielsen.
Han understreger, at overnatningsområdet, uanset om det bliver hotelfaciliteter eller andre former for logi, skal have et tema,
for at det skal give mening. For eksempel en
piratby. Sandsynligvis bliver det Djurs Sommerland selv, der skal drive resortet. Over-

natningsfaciliteterne ses som endnu en ’leverandør’ af gæster til parken.

Bolden ligger hos Djurs Sommerland
„Det er vigtigt at forstå, at formålet bliver at
trække flere turister til og ikke hugge gæsterne fra de overnatningsmuligheder, der
allerede er i området. Det vil jo ikke kunne
betale sig for os. Vi har i øvrigt et godt samarbejde om logi op mod 70 forskellige steder,
som man kan booke via vores hjemmeside,“
forsikrer direktøren.
Han påpeger, at dér hvor man har bygget
et resort i andre forlystelsesparker i Europa,
har hoteller og andre overnatningssteder
fået endnu flere gæster, som er kommet til.
Derfor håber han, at et resort i Djurs Sommerland vil tiltrække nye gæster fra hele
Danmark, Norden og Tyskland.
„Vores nye gæster skal overnatte en eller
to gange, og så sender vi dem videre rundt på
Djursland. Udvidelsen af Djurs Sommerland
er skrevet ind i kommuneplanen, så nu ligger
bolden hos os. Det næste bliver arbejdet med
lokalplanen,“ fortæller Henrik B. Nielsen.

Endnu flere forlystelser
til de nye gæster

Djurs Sommerland Resort
Der er afsat cirka 22 hektar til overnatningsfaciliteter i den vestlige ende af forlystelsesparken.
En eller anden form for tema vil der nødvendigvis være for resortet. Det kan for eksempel være
en piratby eller en westernby.
Formålet med et resort vil være at tiltrække gæster fra et større geografisk område end i dag. Det
vil primært være danskere, der bor mere end en times kørsel fra parken samt nordmænd, svenskere
og tyskere.
Overnatning i Djurs Sommerland er endnu på idestadiet. Endelig tidspunkt for igangsætning er
endnu ikke besluttet

Han sætter stor pris på det gode samarbejde
han oplever med Syddjurs Kommune og den
store forståelse for, at gæster i Djurs Sommerland kan ses og høres, også uden for parken.
Naboerne er der også et fint forhold til, og
der bliver gjort meget ud af at orientere dem
om planer og nye tiltag.
På den halvdel af de 45 hektar, som ikke
skal være resort, er der planer om at udvikle
kerneydelsen forlystelser. For der skal være
mulighed for oplevelser nok, hvis gæster
langvejs fra skal overnatte i Djurs Sommerland og tilbringe flere dage i parken.
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I byen drukner man i mængden
Igennem fællesskaber og foreninger kæmper en gruppe borgere i Nimtofte for at bevare deres
landsby. Fællesskabet og viljen til at arbejde for det bliver i sidste ende afgørende for, om det lille
lokalsamfund overlever.
Både Mette Udengaard og Carsten Bryrup
har bevidst valgt Nimtofte som det sted, de
vil bo. På hvert sit tidspunkt er de flyttet fra
storbyområder til den lille landsby midt på
Djursland. Siden har de sammen med andre
ildsjæle kæmpet for at bevare lokalsamfundet og styrke fællesskabet i Nimtofte.
„Når man som jeg vælger at flytte til et lille
samfund som Nimtofte, vælger man fællesskabet til. Som tilflytter er det derfor en rigtig god idé at deltage i en eller anden form
for bestyrelsesarbejde, for det giver et netværk, som breder sig ud som ringe i vandet,“
mener Carsten Bryrup.
Han er formand for Håndværker- Handelsog Borgerforeningen i Nimtofte, og den har
han været medlem af i små 20 år. Formålet
med foreningen er at støtte borgere og virksomheder i området samt sørge for, der er
aktiviteter, som gør det interessant at bo i
landsbyen.

Mange frivillige i hjælperbanken
„Vi flyttede hertil for 10 år siden, fordi det
er et lille trygt samfund, som man kan overskue og føle ansvar for. I byen drukner man i
mængden, men her kan jeg gøre en forskel.
Jeg har været meget aktiv med at udvikle aktiviteter i byen, specielt dem for børn,“ siger
Mette Udengaard.
Hun har to sønner, en på syv år og en, der
lige er blevet konfirmeret. Sammen med Carsten og andre aktive i bestyrelsen har hun
bygget borgerforeningen op, så det er muligt at gøre alt det, de gør. Hun er for tiden
dybt involveret i legepladsgruppen, der ar-

bejder på at etablere et legeområde tæt på
skolen, som i dag er friskole.
„Vi har fået penge fra LAG-Djursland, lokale virksomheder og distriktsrådet. Vi er nu
nået så langt, at vi kan begynde med første
fase, som er en cykelbane oppe ved skolen.
Det kræver mange frivillige hænder, og dem
finder vi i vores hjælperbank,“ tror Mette
Udengaard.

Hurtigt fibernet til
virksomheder og private
Hjælperbanken er en liste med cirka 60 borgere, som på forhånd har tilkendegivet, hvad
de eventuelt vil og kan hjælpe med, hvis der
er behov for det, dog uden at have forpligtet
sig. Banken blev til i forbindelse med projektet Socialt Bæredygtig Landsby, som havde til
formål at gentænke det lille samfund.
„Som led i et andet projekt, som vi fik EUstøtte til, dannede vi Nimtofte og Omegns
Erhvervsklub. Vi undersøgte, hvad der var
af mikrovirksomheder på højst tre personer.
I Nimtoftes postnummer var der over 60, og
halvdelen af dem var enkeltmandsvirksomheder,“ fortæller Carsten Bryrup.
Klubben har i dag omkring 30 medlemmer,
som har mødtes fast en gang om måneden
de seneste fire år til netværksmøder, som
danner rammen om et stærkt fagligt, lokalt
forum. Da der for 10 år siden blev lagt fjernvarme i byen, lykkedes det også at få fibernet
til byen. Derfor er der både masser af god infrastruktur og godt fællesskab for både familier og virksomheder i Nimtofte.

Sådan har foreningerne
gjort i Nimtofte
Hvert kvartal mødes alle foreninger og klubber i byen i et fælles forum for at koordinere
og informere om arrangementer. Her bliver
der også skabt mange nye ideer. Det hele
munder ud i en stor fælles kalender. Et eksempel på et konkret arrangement på tværs
af foreningerne er fastelavnsfesten, som
spejderne, kirken, menighedsrådet, skolen og
borgerforeningen står for i fællesskab.
I forbindelse med projektet om Socialt Bæredygtig Landsby var Mette Udengaard rundt i
byen at stemme dørklokker for at få folk til
at melde sig til Hjælperbanken, der i dag har
60 personer listet op efter, hvad de ønsker at
hjælpe med.
Kommunikation er meget vigtig, og i dag er
det ikke tiltrækkeligt at informere igennem
en enkelt kanal. Man skal bruge mange, og i
Nimtofte bliver alt sendt ud via
• Facebook
• Nyhedsmail og -brev
• Hjemmeside
• Almindelige breve delt ud i postkasserne
• Avisannoncer
• Opslag i Brugsen

Nimtoftes historie og udvikling
Byen er ældgammel og stammer sandsynligvis
helt tilbage fra vikingetiden. Ind til 1870 var den
et trafikknudepunkt på Djursland. Det er den
ikke længere.
Nimtofte Håndværker- Handels og Borgerforening er fra 1913 og har dermed fejret sit 100 års
jubilæum for få år siden. De andre foreninger i
byen er blandt andre
• Nimtofte og Omegns Erhvervsklub
• Distriktsrådet, som er taleorgan for byen over
for kommunen

• Nimtofte Kulturhusforening
• Midtdjurs Friskoles Støtteforening
Hertil kommer menighedsrådet, spejderne,
brugsforeningen, lokalarkivet, ældreklubben,
billardklubben, fjernvarmen og vandværket.
Foreningerne står tilsammen for en lang række
faste arrangementer i løbet af året:
• Fastelavn
• Vinterbal med revy. Revyen har ligget stille,
men er ved at genopstå

• Sommerfest
• Fællesspisning og kulturelle arrangementer i
Kulturhuset
• Sankt Hans aften
• Banko og loppemarked
• Torsdagsklub for de unge
• Halloween
• Fyraftensmøder i erhvervsklubben den første
onsdag i hver måned
• Generalforsamlinger
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I Mørke Distriktsråd sidder fire tilflyttere og lægger store planer for den igennem en lang årrække
hensygnende by. Ambitionerne er store og kræver massiv indsats fra mange hundrede frivillige
hænder. Dem er det lykkedes at skaffe sammen med et milliontilskud fra staten og kommunen

Blev ildsjæl for byen
„Her i Mørke har vi mange tilflyttere, som
arbejder i Aarhus. Derfor har vi fokus på at
skabe en rigtig god pendlerby med gode
fælles faciliteter til især børnefamilier, som
de fleste af pendlerne tilhører. Mørke ligger
jo rigtig godt til både Aarhus, motorvejen
og den kommende letbane,“ mener Jakob
Baungaard.

Da han hørte om planerne om at søge midler
til byfornyelse, stillede han op til distriktsrådet og blev valgt uden modkandidater. Det
var kort efter, han selv var flyttet til byen med
sognepræsten Maria, som han er gift med
og bor sammen med på byens smukke præstegård. Siden har han sammen med mange
andre frivillige arbejdet for at få midlerne til
byfornyelsesprojekterne.

ret del. Lyset kan være alt fra selvlysende maling over refleksbånd til LED-lys. Dogmerne
skaber den røde tråd i områdefornyelsen,
som også gennemsyres af værdiordene, der
er usnobbet, fællesskab og foretagsomhed.
Bæredygtighed er med som et halvt værdiord. Fælles for hele byfornyelsen er, at den
kræver rigtig meget opbakning fra indbyggerne.

Dogmer og DNA bag projekterne

Hundreder af frivillige i gang

„Jeg har erkendt, at hvis jeg vil have ændret
noget, må jeg selv træde til. Derfor stillede
jeg op og er nu medlem af distriktsrådet, som
er styregruppen for hele områdefornyelsesprocessen. Vi har et langt arbejde bag os med
at finde ind til Mørkes DNA og ud fra det udtrukket et sæt værdiord og dogmer, som er
masseret ind i alle projekterne, så de hænger
sammen,“ forklarer Jakob Baungaard.
Dogmerne er, at alle projekterne skal bidrage til hovedgaden, genbrugsmaterialer
skal tænkes ind, og lys skal være en integre-

„Selv om vi har fået bevilget fire en halv millioner, rækker de jo kun til en fontæne og
en ny gynge i byparken samt lidt belægning
på hovedgaden, hvis ikke frivillige løfter det
meste. Heldigvis har vi mange frivillige, der
bidrager, og der kommer flere til med hvert
projekt, vi sætter i gang,“ fortæller Jakob
Baungaard.
Han anslår, der er cirka 50 personer, der
deltager i det organisatoriske arbejde og tre
til fire hundrede til konkrete, praktiske opgaver, som det er langt nemmere at skaffe

Indsatsområder i byfornyelsesprojektet i Mørke
Distriktsrådet har fået bevilget 4,5 millioner kroner fra Syddjurs Kommune
og Staten til byfornyelse i Mørke.
I alt favner byfornyelsen disse projekter:
• Forskønnelse af hovedgaden.
• Stationsområdet laves om i forbindelse med etablering af letbanen
imellem Aarhus og Grenaa. Her samarbejder distriktsrådet med letbanesekretariatet, DSB Ejendomme og Syddjurs Kommune.
• Et medborgerhus, ‘Byens Hus’, skal laves fra bunden.

• Der skal skabes en alternativ bypark for de nul til 100-årige.
Første etape bliver et legepladsområde.
• En sport og bevægelses-gruppe skal arbejde med at ‘nudge’ folk til at
dyrke motion og bruge byen bedre. Etablering af løberuter og løbeklubber hører også til.
• Et branding-projekt skal fortælle Mørkes nye historie og har byens
borgere som primær målgruppe og børnefamilier i Aarhus som
sekundær.
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Halling Folkepark – en grøn
helle for alle generationer

Tilflyttere i spidsen for byfornyelsen i Mørke

Sammen med tre andre tilflyttere sidder Jakob Baungaard i distriktsrådet i Mørke og
lægger store planer for byen, der af nogle
betegnes som porten til Djursland. Den tidligere så driftige by er i dag blot en skygge af
sig selv, og nu ligger der et kæmpe arbejde
i at gentænke byen og inddrage borgerne.
I alt 4,5 millioner kroner har distriktsrådet
i Mørke fået bevilget fra Syddjurs Kommune
og fra en af Statens puljer for pressede landsbyer. Pengene skal bruges til byfornyelse af
hovedgaden, byparken og stationsområdet
samt et medborgerhus og motionsfaciliteter.

25

Organiseringen af
byfornyelsesprojektet i
Mørke
Mørke Distriktsråd er initiativtager til hele
byfornyelsesprojektet. Rådet består af fire
personer med Jakob Baungaard i spidsen som
bestyrelsesmedlem. Distriktsrådet er byens
stemme over for kommunen.
Distriktsrådet modtager årligt et mindre
beløb, som bliver fordelt til forskellige
formål, blandt andet til byfesten og lokalbladet ‘8544 Mørke’, som er gratis og husstandsomdelt.
Der er etableret en styregruppe for hver af
byfornyelsesprojekterne til at planlægge
og organisere arbejdet. Der er anslået 50
borgere fordelt i grupperne.
I alt 3-400 personer er der at trække på til det
praktiske arbejde. Det er ud af en samlet befolkning i Mørke på cirka 1.450 indbyggere.
Alle projekterne i byfornyelsen har
dogmerne
• Genbrugsmaterialer skal indtænkes i
projektet
• Projektet skal bidrage til hovedgaden
• Projektet skal indeholde lys i en eller
anden form
• Projektet skal indarbejde værdiordene
Dogmerne bygger på Mørkes DNA, som er
• Usnobbet
• Fællesskab
• Foretagsomhed
• Bærdygtighed, som er et halvt værdiord,
som indeholder social, miljømæssig og
økonomisk bæredygtighed

Syddjurs Kommune støtter landsbyprojekter
og tildelte i 2015 fire projekter hver 50.000
kroner. Det er penge, som borgere eller organisationer kan få del i, hvis man har et godt
projekt, som vil styrke det lokale fællesskab.
I landsbyen Halling på den yderste grænse
af Syddjurs i vest var borgerne vakse og smed
en ansøgning af sted til rådhuset i Ebeltoft.
Der var bid i første forsøg. Syddjurs Kommune kunne se idéen i at smide 50.000 kroner
efter Halling Folkepark på byens sportsplads
lige over for kirken.

Et træfpunkt

Stor fleksibilitet

Lige nu fremtræder sportspladsen alt andet
end indbydende. Et gyngestativ med tre gynger, et vippedyr, der har set sine bedste dage
og to gamle fodboldmål appellerer ikke rigtigt, mens det går bedre med petanquebanen. Blikskuret for enden er ikke ligefrem et
arkitektonisk mesterværk, men sikkert funktionelt udmærket, når det regner og blæser.

Forening dannet
Det skal der laves om på, og da kommunen
sagde ja til at bevilge 50.000 kroner til Halling Folkepark, kom der skred i tingene.

Niels Skov Hansen peger især på, at Letbanen
først og fremmest vil betyde meget stor fleksibilitet.
„Hvis man arbejdsmæssigt eller på anden
måde mister en forbindelse, vil der være en
halv time til næste afgang, og det giver en
større fleksibilitet og frihed for den enkelte,“
siger han.
Halvtimedriften vil også give større mulighed for at få den bedste forbindelse ud i
landet med tog fra/til Aarhus. Ventetiden
mellem to tog vil blive minimeret, vurderer
til den tidligere DSB-medarbejder.

Foreningen Halling Folkepark blev dannet i
marts, og siden er tiden gået med at spørge
Halling’erne, i alle aldre, hvad de har af ønsker til byens kommende folkepark.
„Vi har i april haft møde med byens børn,
og her kom der mange fine ideer på bordet.
Det er et fælles projekt, så alle skal have mulighed for at komme med forslag,“ siger Birgitte Holt, formand for Foreningen Halling
Folkepark.

Hvad med tilgængeligheden?
Hvor mange passagerer
kan der være i en
letbanevogn?

Opdeles i etaper
Inden sommerferien forventer bestyrelsen at
kunne præsentere en masterplan og et overslagsbudget for Halling Folkepark, som kan
bruges, når der skal søges fonde og sponsorer i forsøget på at firedoble det kommunale
tilskud.
„Vi lander måske på et projekt på i omegnen af 200.000 kroner, så vi kommer nok til
at lave arbejdet i etaper,“ siger Birgitte Holt,
der har en forventning om, at Lokalrådet for
Ådalen vil se positivt på projektet med at
skabe en god legeplads til landsbyens børn.
Det er meningen, at byens borgere selv
skal stå for det meste af etableringen i byens
folkepark.

Normalt er der 90 siddepladser i et letbanevognsæt bestående af én vogn. Derudover er
der 140 ståpladser.Aarhus Letbane har købt
to typer tog: Et sporvognstog, der rummer
op til 266 passagerer og især skal køre på
strækningen fra Aarhus H til Grenaa samt en
lidt mindre sporvogns-type med plads til 224
passagerer.

Let at nære store forventninger
til Letbanen i Det Grønne Bånd
Det bliver en åbenbaring for borgerne, når Letbanen åbner i
oktober 2017, mener en, der har fulgt processen tæt

Følgende ting er i spil til den kommende Halling Folkepark:
• Etablering af en multibane, der kan bruges til forskellige idrætsformål (basket, tennis,
hockey med videre, om vinteren anlægges skøjtebane på banen)
• Ved opbygning af et enkelt tribuneanlæg kan multibanen omdannes til en amfi-scene
• Et legeområde med legeredskaber
• Den nuværende petanquebane bevares og udbygges med indretning af bænke, et par faste grill
og en overdækning til ophold
• Et indhegnet område til agility/hundeluftning
• Bedre beplantning af pladsen, så der bliver mindre forblæst, og så pladsen opdeles i en række
hyggelige rum, hver med sin funktion
• En klatrevæg, der også kan anvendes til filmfremvisning

Tirsdag 10. maj 2016

Letbanetog i Lystrup, således at der opnås
forbindelse til de mange nye arbejdspladser i
Aarhus Nord og til Skejby hospital.“

I Halling i den yderste vestlige del af Syddjurs Kommune skal
landsbyens gamle sportsplads laves om til en moderne folkepark,
hvor både små og store har lyst til at komme
folk til end til det organisatoriske. Han har
knoklet for det og gør det stadigt, nu blot på
mindre tid, da han og Maria for nyligt er blevet forældre, og det tager jo unægtelig en
stor del af fokus.

BAGSIDE

Niels Skov Hansen, medlem af Ryomgård Distriktsråd og aktiv pensionist, men med en
lang arbejdsmæssig fortid hos DSB, nærer
store forventninger til, at Letbanens åbning
i oktober 2017 vil få vidtrækkende betydning
for byerne langs det såkaldte Grønne Bånd i
Syddjurs: Hornslet, Mørke, Ryomgård og Kolind plus (Thorsager).
Når Thorsager er sat i parantes, skyldes det
udelukkende, at der fortsat forhandles om
den såkaldte ’Trinbrætløsning’.
Aarhus Letbane forandrer to eksisterende
jernbaner, Grenaabanen og Odderbanen, til

letbane, og forbinder banerne med et nyt 12
kilometer letbanespor igennem Aarhus.
„Letbanens komme i oktober 2017 vil for
nuværende borgere i Ryomgård, og selvfølgelig også de andre Letbanebyer, få stor
betydning på mange måder. Det gælder arbejdsmæssigt og for kommende tilflyttere
også boligmæssigt, fordi der kommer halvtimesdrift mellem de syddjurske Letbanebyer
og Aarhus i hele driftsperioden, og mellem
Aarhus og Grenaa morgen og eftermiddag,“
siger Niels Skov Hansen.
„Hertil kommer muligheden for skift til

Der kører i morgen- og eftermiddagstrafikken mange biler gennem og ud af Ryomgård
mod Aarhus.
„Men vil der blive et tilstrækkeligt antal
parkeringspladser ved stationen til, at det vil
være attraktivt for bilister fra det nordlige
Djursland at skifte til Letbanetog i Ryomgård
for at blive fri for de trafikale problemer i
Aarhus,“ spørger Niels Skov Hansen.
Samme spørgsmål har han, når det gælder
andre udfordringer, som cykelparkeringspladser, og hvad vil løsningen blive for handicappede, barnevogne og cykler, der gerne vil
benytte toget?
„Men det er udfordringer, vi i de enkelte
distriktsråd vil forsøge at løse i samarbejde
med Letbaneselskabet og Syddjurs Kommune,“ siger Niels Skov Hansen.
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Her er der hjælp til vokseværk
Siden nytår har Væksthus Midtjylland stået for den lokale erhvervsservice i Syddjurs Kommune. Tre
konsulenter, som forestår kommunens erhvervsklima og samtidigt kender væksthuset indefra, vil yde
den bedst mulige service til alle virksomheder, der ønsker at vokse

„Vi er sat i verden for at hjælpe virksomheder i Syddjurs Kommune med at vokse. Enten er virksomheden vokset og har behov for
overblik, eller man har fra virksomhedens
side behov for at ekspandere. Det kan være
at øge omsætningen, ansætte flere medarbejdere eller øge eksporten,“ fortæller Peter
Eckmann.
Han er afdelingschef for konsulentafdelingen og er dermed leder af samtlige konsulenter i Væksthus Midtjylland. De, typisk

små, virksomheder, der har behov for hjælp
til at vokse, henvender sig bedst til en lokal
erhvervskonsulent, der som regel vil lægge
ud med et en til en-møde, hvor virksomheden bliver screenet og får et 360 grader tjek.

Kæmpe netværk af rådgivere
„Vi forsøger at få alle ind via den lokale erhvervsservice, der har modeller til i samarbejde med virksomheden at kategorisere den,
formulere en status, kortlægge ambitioner,

Kommuneplanen indeholder byrådets målsætninger for den fysiske
planlægning og har stor
betydning for blandt
andet lokalplaner og
andet planlægning.

skabe overblik og prioritere samt lægge en
plan,“ forklarer Peter Eckmann.
I Syddjurs Kommune tilbringer de tre konsulenter Troels Peter Gade, Niels Bech Laursen og Klaus Hall en del af deres arbejdstid i
den lokale erhvervsservice, hvor de igennem
hele Væksthus Midtjylland kan trække på et
kæmpestort netværk af rådgivere og konsulenter.
Hør om mobilitet og infrastruktur,
branding, bosætning og udstykninger samt oplæg om udviklingsprojekter, biblioteker og
landsbyer.

Den lokale
erhvervsservice i Syddjurs
Kommune
Det er Væksthus Midtjylland, der siden nytår
driver den lokale erhvervsservice i Syddjurs
Kommune
Tre konsulenter, Troels Peter Gade, Niels Bech
Laursen og Klaus Hall, bruger en del af deres
arbejdstid på at levere den service
Konsulenterne hjælper virksomhederne med
at få overblik og vokse. Til det kan de trække
på et enormt netværk af konsulenter i hele
Væksthus Midtjylland
Væksthus Midtjylland er en erhvervsdrivende
fond stiftet af de 19 kommuner i Region
Midtjylland
Ud over i Syddjurs Kommune driver Væksthus
Midtjylland den lokale erhvervsservice i seks
andre kommuner
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Letbanen 2017 - nye
muligheder
• 2 tog i timen til Hornslet og Ryomgård
• 2 tog i myldretiden til Grenaa (og Kolind)
• 3 tog i myldretiden til Hornslet
• Skifte til Skejby-linjen i Lystrup
• 4 tog i timen til Hornslet (vil sandsynligvis gennemføres hurtigt efter letbanens
åbning)

Opgradering af stationerne
• Alle stationer opgraderes
• Afsat 10 mio. kr. til Hornslet, Ryomgård og
Kolind
• Mulighed for tilskud til konkrete projekter
via forskellige puljeordninger f.eks. Kollektiv trafik i yderområder.

Syddjurs Kommune vedtog den 30. marts 2016
at fremlægge kommuneplanforslaget i offentlig
høring.

Åbent hus og borgermøde
om Kommuneplan 2016
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– de varer ca. 20 minutter.

program
for dagen
Mød en sagsbehandler
10.00
velkomst
ved borgmester
I vores lille
messeområde
kan du
kirstine bille fra team bygmøde sagsbehandlere
10.10
budget
2014
geri, natur
og miljø,
veje og trafik og
– præsentation og
kultur/2017.
partilederrunde
11.30
klima
ogKommuneplanen
energi
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om
–præsentation
og debat
- Mobilitet
og infrastruktur
12.00
infrastruktur
- Branding,
bosætning og udstykninger – præsentation og debat
12.30
natur og land
- Udviklingsprojekter
og landsbyer
– præsentation og debat
14.15
Programbosætning og byudvikling
– præsentation og
15.30 Ankomst
afsluttende
debat
15.35 Første
rundvisning
– 20 min.
16.00 Anden rundvisning – 20 min

Hele
16.25 dagen
Introduktion til kommunelyt til hyggelig
planen – livemusik
10 min med
gratis
16.35 forplejning.
Første Temaoplæg – 30 min.
mød
politiske
17.05de
Messetid
15partier,
min distrikts
råd
ene,
nationalparken,
17.20
Andet
Temaoplæg –borger
30 min.
service
og få hjælp
at træffe de
17.50 Messetid
– 15 til
min
sunde
valg afTemaoplæg
sundhedsfremme
18.05 Tredje
– 30 min.i
messeområdet.
18.30 Afslutning
Gratis pølser og sodavand til de
fremmødte
Læs mere på www.syddjurs.dk/
kommuneplan2016

læs mere på www.syddjurs.dk

