
Udviklingsplan for Morud/Borgermøde #1/15. juni 2021

VELKOMMEN TIL BORGERMØDE
Morud, den 7. september 2021 kl. 19.00-20.00

BYUDVIKLINGSPLAN FOR MORUD



Kl. 19:05 Byudviklingsplanens rammer v. Henrik Boesen, Direktør TEK

Kl. 19.10 Præsentation af byudviklingsplanen v. Mette Fuglkjær, Sweco Architects
-Formål
-Udviklingsplanens indhold
-Processen
-Udviklingsplanens hovedtræk
-Udmøntning – hvad så nu

Kl. 19.45 Spørgsmål

Kl. 20.00 Tak for i aften

PROGRAM



Hvadvaropgaven?

SwecoArchitects

Budgetaftalen 2021:

Beslutning iEKFU/TMU Oktober2021:



• Byudviklingsplanerfor de 4 (-1) større byer 
fremlæ gges til politisk godkendelse.
Hvornår: senest dec2021

• De ptafsatte midler til byudvikling 
disponeres i overensstemmelse med 
byudviklingsplanen for Morud.
Hvornår: Senest dec2021

• Projekt(er) for de pt afsatte midler 
gennemføres i 2022

• Investeringsplan for 2023 og frem indgår i 
forhandlingerne til budget 2023.
Hvornår:Forhandles juni – oktober 2022

Den videreproces

SwecoArchitects



• Midler der er afsatog afsæ ttes fremadrettet til 
bymidteudvikling er målrettet bymidten

• Finansiering af fx nye udstykninger og anlæ g forbundet 
hermed finansieres ifbm med udstykninger

• Større infrastrukturprojekter, stier mv. prioriteres løbende af
Kommunalbestyrelsen

Hvad kan man selv gøre som indbygger eller forening i Morud?

• Foreninger mv. kan som i andre byer søge kommunale midler til 
aktiviteter og anlæ g, der understøtter byudviklingsplanen.

• Foreninger mv. kan søge statslige puljer, fonde mv. til at 
realisere projekter

• LAG MANK

• Ikke alle projekter kræ ver penge!

Finansiering

SwecoArchitects



• At komme med konkrete bud på fysiske 
og strategiske greb, der binder byen 
sammen.

• At undersøge mulighederne for at skabe 
et levende bycentrum som byens 
centrale plads og mødested. 

• At identificere væ rdiskabende 
potentialer, som kvalificerer og 
understøtter en robust og bæ redygtig 
byudvikling. 

FORMÅL

SwecoArchitects



UDVIKLINGSPLANENS INDHOLD
Indledning
Formål 
Proces

Et blik på Morud 
• Kortlæ gning
• Egenart og registrering
• Bæ redygtighed, FN’s 17 Verdensmål

The Morud wayforward 
• Strategisk hovedgreb 
• Fysisk hovedgreb
• Projekter
• Matrix med borgerønsker i projekterne

Udviklingspotentialer
• Borgerinddragelse
• Social kortlæ gning
• Opsamling borgerdialog

Et blik på fremtiden
• Udmøntning



PROCES



9/10/2021

9

Strategisk hovedgreb

Levende bymidte Aktiv og grøn by

Sammenhæ ngende by Sund og klimavenlig by



9/10/2021
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Fysisk hovedgreb

Levende 
bymidte

Sammenhængende 
by

Aktiv & 
grøn by

Sund & 
klimavenlig by



9/10/2021
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9 projekter

# 1 Forstæ rket bymidte

#2 Den grønne hovedgade

#3 Morudruten

#4 M.O.R.U.D.

#5 Sikre fodgæ ngerovergange

#6 Større idræ tsområde

#7 Shelterpladser

#8 Grøn støjvæ g

#9 Synligt regnvand



9/10/2021
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# 1 Forstæ rket bymidte



9/10/2021
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# 2 Den grønne 
hovedgade



9/10/2021
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# 5 Sikre 
fodgæ ngerovergange



9/10/2021
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Opsamling fra 
borgermøde



9/10/2021
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Sammenhæ ng med 
ønsker fra borgerne



9/10/2021
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Opsamling

-Hvad så nu?
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TAK FOR I AFTEN


