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

VELKOMMEN TIL BORGERMØDE
Morud, den 15. juni 2021 kl. 19-21



Kl. 19:00 Velkomst

Kl. 19:15 Præsentation af byudviklingsplanens rammer og proces

Kl. 19.30 Pause 

Kl. 19.45 Brainstorm i grupper

Kl. 20.20 Fælles opsamling

Kl. 20.40 Afrunding og tak for i aften

PROGRAM



Velkommen

�



� 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 værdiskabende 
potentialer, som kvalificerer og 
understøtter en robust og bæredygtig 
byudvikling. 

FORMÅL



PROCES



Baggrund og afgrænsning

• Rammer for opgaven

• Kommunens visioner

• Planmæssigt grundlag

• Kortlægning af eksisterende forhold

Hovedgreb og temaer

• Stedsanalyse

• Hovedtemaer

Social kortlægning
• Kortlægning af borgernes opholdsmønster

Projektforslag
• Ideer til projekter

Handlingskatalog

• Kategorisering af projekter

• Forudsætninger for realisering, økonomisk og planmæssigt

INDHOLD



Gruppesnak

�



6/28/2021
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Social kortlægning

”I fritiden lokker vores smukke 
natur og grønne områder med 
rekreative muligheder, og gennem 
de mange lokale foreninger finder 
du et af Nordfyns største udbud af 
aktiviteter for alle aldre. Fremfor alt 
er hverdagen god, når man bor i 
Morud og omegn. Men vi forstår 
også at feste og fejre hinanden og 
vores dejlige lokalsamfund. Det 
sker bl.a. hvert år i august, hvor vi 
holder den populære solsikkefest.”

Citat fra www.morud.dk
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TEMA 1

Bymidten/handelsliv

Moruds planmæssige 
centerområde er placeret 
langs med Rugårdsvej og ved 
byens historiske oprindelse. 
Området  centreres  i dag om 
byens eneste dagligvarebutik.



6/28/2021

10

TEMA 2

Infrastruktur/forbindelser

De to store hovedveje -
Søndersøvej, som går nord/syd og 
Rugårdsvej, som går øst/vest 
krydser gennem Morud.

Byens mange boligområder 
serviceres med lukkede eller delvis 
lukkede vejsystemer og et stisystem 
med tunneller øger 
tilgængeligheden rundt i byen.
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TEMA 3

Natur

Morud er omgivet af Morud 
Skov i vest og Langesøskov i 
syd og øst. 

Begge skovområder er 
fredskov. Det betyder, at 
byens udvikling primært sker i 
retningen nord-syd. På grund 
af topografien kan den 
omkringliggende skov ses fra 
mange steder i byen.

Planmæssigt er der flere 
områder med beskyttede 
naturtyper.
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TEMA 4

Fritid/kultur

Fritids- og kulturlivet er en 
væsentlig del af byens puls og 
er i høj grad med til at skabe 
fællesskaber og samhørighed.

Byens mange lokale 
foreninger har et af Nordfyns 
største udbud af aktiviteter 
for alle aldre og der 
arrangeres mange årlige 
begivenheder, som samler 
byens borgere.



Store drømme
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TEMA 5

Store drømme/Morud 2050

”The sky is the limit”

Under dette tema er alt muligt. Tænk 
frem i tiden til 2050 og forestil dig 
det Morud, som du drømmer om.



Opsamling

�



PROCES
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TAK FOR AFTEN

Vi ses den 24. juni


