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Programmet er udarbejdet i samarbejde med:
Søren Garde rådgivning for Syddjurs
Kommune
Søren Garde Rådgivning

§§§

Møllevangen 133 , 8450 Hammel
Tlf. 22 23 47 55 E-mail: sga@garderaad.dk
www.garderaad.dk
Juridisk og administrativ rådgivning om
sundhedsfarlige og forfaldne huse,
skimmelsvamp, affald og rod.

Forord
Ansøgningen
Syddjurs Kommune ansøgte den 3. april 2013 Ministeriet
for By, Bolig og Landdistrikter MBBL om reservation af
ramme til områdefornyelse af Mørke Midtby, jf. byfornyelseslovens § 4.
Den 17. juni 2013 meddelte Ministeriet reservation iht. byfornyelseslovens § 4, stk. 2 på 1,5 mio. kr. på betingelse af
en egenfinansiering på min. det dobbelte, dvs. 3 mio. kr.,
og på betingelse af, at Byrådet i Syddjurs Kommune inden
1. april 2014 træffer beslutning om områdefornyelse på
grundlag af et af byrådet godkendt byfornyelsesprogram,
jf. byfornyelseslovens § 5, og fremsender ansøgning om
tilsagn om refusion af udgifter til gennemførelse af beslutningen inden for den meddelte reservation.
Programmet
Umiddelbart efter tilsagnet igangsatte udviklingsafdelingen og Mørke Distriktsråd en borgerinddragelsesproces,
der har ledt frem til udarbejdelsen af nærværende byfornyelsesprogram.
Borgerinddragelsesprocessen er nærmere beskrevet på
side 10, ligesom der her er redegjort for den videre inddragelse af borgerne i områdefornyelsen og de aktiviteter,
der igangsættes med udgangspunkt heri.
Byfornyelsesprogrammet blev præsenteret på et offentligt møde i Mørke den 19. februar 2014.
I løbet af borgerinddragelsesprocessen har der været fokus på investeringsprojekterne for ejendommene langs
hovedgaden, og byfornyelsesprogrammet er på dette
punkt ændret i forhold til den oprindelige ansøgning.
I stedet udarbejdes en strategi for en omdannelse af Mør-

kes bys image og brand, og en plan for, hvordan byens
kvaliteter og muligheder kan fremhæves og præsenteres
med henblik på at tiltrække nye borgere og investorer.

Der vil være fokus på at søge puljer og fonde, der kan supplere områdefornyelsesmidlerne, ligesom byen vil videreudvikle de gode erfaringer med lokalt indsamlede midler.

SKØNNE MØRKE er navnet på den lokale aktionsgruppe,
der igennem længere tid har iværksat flere lokale happenings og events, og bidraget til forskønnelse af byens
rum, blandt andet en lysfest, hvor ild og levende lys var
det gennemgående tema. NYT LYS I MØRKE er samtidig
titlen på det sideløbende projekt om udviklingen af et nyt
image og brand for byen.

Byrådet vil gerne takke alle de engagerede borgere i Mørke, der har bidraget til udviklingsarbejdet frem til nu, og
til alle de borgere, der fortsat vil lægge frivillige kræfter og
engagement i den kommende forskønnelse af bymiljøet
med nye opholdsarealer, pladser og torve, og i at skabe
nye og forbedrede rammer for sociale og kulturelle aktiviteter for byens borgere.

Omdannelsen af erhvervsområdet er allerede igang med
etableringen af Syddjurs Erhvervspark i den tidligere tæppefabrik Millikens lokaler, ligesom der er igangsat en omdannelse af erhvervsområdet, der omfatter den tidligere
møbelfabrik ved Stationsvej, til blandet bolig og erhvervsformål.

Syddjurs, den 26. marts 2014

De eksisterende virksomheder i området udgør en væsentlig medspiller i forhold til den kommende byfornyelse, og de lokale virksomhedsejere vil fortsat indgå i en
særlig arbejdsgruppe med fokus på en omdannelse af
randbebyggelsen langs hovedgaden.
Det videre arbejde
Med områdefornyelsesprojektet sættes der fokus på Mørke de kommende år, og det er hensigten, at investeringerne i byfornyelsen skal geares mest muligt i forhold til de
kommunale investeringer i byen i øvrigt. Eksempelvis den
nye børnehave, der skal bygges inden for de kommende
år, og implementeringen af Letbanen til Grenå i 2016, der
vil betyde et løft af den kollektive trafikbetjening og en
fornyelse af stationsområdet.

Claus Wistoft
Borgmester
Syddjurs Kommune

Tilsagnet
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i brev den
12. maj 2014 meddelt tilsagn om støtte og godkendelse
af byfornyelsesprogram for områdefornyelsen af Mørke
Bymidte. Tilsagnet er givet på betingelse af at alle initiativerne gennemføres i sin helhed, og at der fremsendes en
beskrivelse af aktivitetshuset til ministeriets godkendelse,
når det endelige projekt foreligger.
Ministeriet har i brev den 27. maj 2014 meddelt tilsagn
om tildeling af udgiftsramme til bygningsfornyelse på 1
mio. kr. til anvendelse i Mørke. Udgiftsrammen kan alene
anvendes inden for områdefornyelsens område. Midlerne
skal senest være anvendt i 2016.
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Mørke

”Langs det grønne bånd, der snor sig med jernbanen ind i
det indre Djursland, finder man fire ’letbanebyer’ bundet
sammen af den kommende letbane, den øvrige infrastruktur og landskabet; nemlig de gamle stationsbyer Hornslet,
Mørke, Ryomgård og Kolind. ”
Principmodel der viser de tre vækst- og udviklingsområder i
Syddjurs Kommune.
Mørke indgår i ”Det gørnne bånd - Letbanebyerne” sammen med Hornslet, Ryomgård og Kolind.
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Mørke
Fysisk karakteristik
Beliggenhed
Mørke ligger i den vestlige del af Syddjurs Kommune, centralt placeret mellem de tre større byer i regionen; Aarhus,
Randers og Grenaa (se kort på modstående side).
Mørke er beliggende i det højtliggende morænelandskab,
Mørke moræneplateau, på kanten af Rosenholm Ådal,
hvor også Mørke Mose er beliggende, og et stykke nord
for byen findes Hvilsager skov. Alle områder med store rekreative muligheder. Landskabet omkring byen er præget
af intensivt landbrug.

Byrådet har derfor udpeget letbanebyerne som udviklingsområder i Syddjurs Kommune med en funktion og
fremtidig rolle som primært bosætningsområder med
den dertilhørende private og offentlige service.

9.1.BE8

Mod Randers

9.1.BE7

Station

9.1.E2
9.1.B10
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BYENS MIDTE
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Gre

Mørke er en vigtig by for Syddjurs Kommunes fremtidige
vækst og udvikling, ligesom den er vigtig for et større opland. Mørke var i tidligere Rosenholm Kommune udpeget
som centerby, sammen med Hornslet. Med Kommuneplan 2009 for den samlede Syddjurs Kommune fik Mørke
status som lokalby.
Mørke indgår i Syddjurs Kommuneplan 2013 som en del
af vækstområdet, ”Det grønne bånd – Letbanebyerne”.
Byer der er placeret tæt på - og med letbanen også forbundet med - det østjyske vækstcenter. Og dermed byer,
der byder sig til som attraktive bosætningsområder for
udflyttere fra blandt andet Aarhus, der her vil finde høj
tilgængelighed og nærhed til Aarhus og dens mange arbejdspladser og kulturtilbud.

nen

aba

na
Gre

9.1.E1

Daginst.
Hal

Omfanget af et
byforskønnelsesprojekt vurderes

Mod Thorsager

9.1.B6

Skole og
bibliotek

Fremtidig
udviklingsretning

Ældrecenter

Kirke

Tracé til omfartsvej
flyttes til placering
øst om Mørke

Gl. Mørke

Mod Aarhus
9.1.B11

Område tilbageføres til perspektivområde

Hornslet, Mørke, Ryomgård og Kolind er alle byer med
spændende boligformer, fremtidssikrede skoler, et varieret handelsliv, levende foreningsliv, et spændende kulturog fritidstilbud og et aktivt lokaldemokrati.
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Mørke
Det er byer med moderne erhverv, samt et varieret udbud
af jobs for ufaglærte, faglærte og personer med en videregående uddannelse.

Mod Grenå
(tog)

Mod Randers

Nærheden til Aarhus gør Mørke attraktiv for tilflyttere,
men risikoen for at de fravælger Mørke pga. den tomme
og nedslidte bymidte, der efterlader et indtryk af en by i
nedgang og stagnation, er høj.

Station

Den kommende områdefornyelse har derfor som primært
fokus at forskønne den centrale del af byen, omkring hovedvejen og stationen, og udnytte det vækstpotentiale
byen har i kraft af sin attraktive placering.
Byens zoner
Mørke består af to sammenvoksede bydele. Den oprindelige gamle landsby, Gl. Mørke, ligger mod syd og fremstår
stadig med sin oprindelige landsbyidyl og snoede gadeforløb. Den nyere del af byen ligger mod nord, og er
opstået omkring stationen og hovedvejen, RandersvejEbeltoftvej (se kort på forrige side). Stationsområdet og
hovedvejen udgør centrale elementer i områdefornyelsen.
Byen er fysisk opdelt og adskilt af hovedlandevejen Randersvej-Ebeltoftvej. Boligområderne er fortrinsvist placeret syd for banen og er langt overvejende beliggende vest
for hovedvejen, hvor skolen også ligger, mens de ældre
erhvervsområder, samt idrætsanlægget med hal og FDF,
er beliggende øst for hovedvejen. Dette forhold er især
problematisk for skolebørnene, når de skal til og fra skole,
og til spejder eller fritidsaktiviteter i hallen efter skoletid.
Befolkningen
Mørke er Syddjurs Kommunes 6. største by og har i de
sidste tolv år oplevet en mindre tilvækst i indbyggertallet. En udvikling, der kan tilskrives den relative nærhed til
Aarhus, hvor Mørke udgør et prismæssigt attraktivt sted
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Erhverv

Bolig og
Handel
Mod Aarhus
(tog)

Hal

Park
Bolig

Skole
Kirke

Mod Ebeltoft

Gl. Mørke

Mørke inddelt i zoner

Mørke - Eksisterende forhold

I Mørke findes en del
bygninger og facader, som
er i meget dårlig stand. De
skæmmer hele byen, giver
et dårligt indtryk, og er ikke
befordrende for tilflytning
og udvikling.
Slidte facader

Hovedvejen er fattig
i dens udtryk. Den
er meget trafikeret og
vejprofilet er bredt og
opfordrer derfor til at
køre for stærkt.
Slidte facader

Hovedvejen set mod syd

Stationsbygningen og stationsområdet

Hovedvejen set mod nord

Byparken benyttes ikke
ret meget, pga. mangel
på aktiviteter. Desuden
mangler byen et sted til
at afholde større sociale
og kulturelle udendørs
arrangementer.
Byparken

Overgang til hallen

Der findes mange
tomme butikslokaler
langs med hovedvejen
(Randersvej - Ebeltoftvej.) De giver et indtryk
af en by under afvikling.

Vejforløb i Gl. Mørke

Tomme butikslokaler
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Mørke
at bosætte sig for familier, hvor et eller flere medlemmer
arbejder i Aarhus.
Befolkningssammensætningen består af en jævn fordeling mellem børn, voksne og ældre og derfor er gennemsnitsalderen på 39,9 år. Befolkningen i Mørke har kommunens laveste gennemsnitlige indkomst og ligger ca.
8,5 % under den gennemsnitlige indkomst i kommunen.
Erhvervs og beskæftigelsesprocenten er også mindre end
kommunens gennemsnit.
En stor del af de erhvervsaktive (37 %) pendler til Aarhus
Kommune, mens 47 % arbejder i Syddjurs Kommune.
Dette er en forholdsvis lav andel set i forhold til resten
af kommunen, hvor 52 % af de erhvervsaktive arbejder i
kommunen. (Kilde: Bosætningsanalyse, Syddjurs Kommune, april 2011)
Offentlig og privat service
I Mørke findes flere forskellige former for offentlig service,
hvilket afspejler byens status som en lokalforsynende by.
Der findes bl.a. en skole, en børnehave, SFO, juniorklub og
ungdomsklub, idrætsanlæg med hal samt ældrecenter.
Desuden er byen forsynet med en privat dagpleje, en privat vuggestue, en specialskole, to dagligvarebutikker, en
frisør, en blomsterbutik, to pizzariaer, en genbrugsbutik
og en lampeforretning.
I Mørke som i de øvrige byer i det grønne bånd, er der
i de senere år sket en transformation, hvor større industrivirksomheder som Milliken, Sabro/Johnson’s, Varo og
andre har valgt at udflytte eller nedlægge arbejdspladser.
Arbejdspladser, der i et vist – men ikke tilsvarende – omfang er blevet erstattet af arbejdspladser indenfor serviceerhverv og mindre produktions- og fremstillingsvirksomheder.
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Funktionstømt bymidte og nedslidte boliger
Mørke er, som mange andre mindre byer, udbygget med
store parcelhusområder i byens udkanter, der samtidig
har resulteret i, at boligudviklingen i bymidten, omkring
stationen og hovedgaden, er gået i stå. En stor del af livet
foregår derfor i byens yderområder og ikke i bymidten.
Der findes dog flere ubebyggede grunde i de nye boligområder, og tilvæksten er stagneret.
Hovedvejens fysiske miljø bærer præg af nedslidte og
forsømte facader, tomme butikslokaler og dårlige lejeboliger. Der er en tendens til at boligerne udlejes til personer
med midlertidige boligproblemer, og lysten til istandsættelse af boligerne er lav, da investeringer ikke umiddelbart
kan hentes hjem via huslejen.

Behov for nyt Image
De mange tomme butikslokaler og forsømte facader efterlader Mørke med et indtryk af en by, som er gået i stå.
Denne oplevelse er Mørkes ansigt udadtil og den gennemkørende oplever ikke områderne bag hovedvejen,
hvor de nye boligområder, med flotte udsigter og grønne
områder findes, eller at byen er fyldt med aktivitet.
Mørke bys kvaliteter og muligheder er skjult bag en trist
facade og sideløbende med områdefornyelsen vil der derfor i samarbejde med byens aktive borgere og virksomheder udarbejdes en strategi for en ændring på byens image
og en plan for en markedsføring af byen med henblik på
at tiltrække tilflyttere.

Bygningernes beliggenhed ud til den trafikerede hovedvej og byrummet, der ikke er tilstrækkeligt attraktivt, gør
at bygningerne ikke vil komme til at kunne bære en stor
boligudgift.
Flere af ejendommene er opkøbt af lokale investorer med
henblik på omdannelse, men ejendomsværdien er faldet,
og krisen har betydet at omdannelsen er gået i stå.
De nedslidte facader og skæmmende bygninger langs
hovedvejen søges istandsat og forbedret med tildeling af
midler til bygningsforbedring, ligesom der arbejdes på en
helhedsplan for randbebyggelsen langs hovedvejen som
grundlag for en ny lokalplan.

MØRKE
By på Djursland. 1.522 indbyggere. Mørke Sogn.
20 km til Århus. 3 km til Rosenholm Slot.
Myrki. Middelalderligt for Mose.

Mørke - Eksisterende forhold
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SIDE 9 - Byfornyelsesprogram

© COWI

Problemer
Kort opsummering fra ansøgningen
Byens triste facade
Mørkes identitet hænger uløseligt sammen med det indtryk man får, når man kører gennem byen ad RandersvejEbeltoftvej; den lange, lige vejstrækning, den hurtigt
kørende og tunge trafik, de tomme butikslokaler, de forsømte facader og manglen på torve og opholdssteder
langs hovedvejen.
Den kommende indsats tager udgangspunkt i et bredt
engagement, der sammen med en koordineret indsats for
en smukkere og mere sikker by, kan vende udviklingen og
sætte en positiv og investeringslysten udvikling i gang,
med nye tilflyttere, virksomheder m.v.
Problemstillingerne kan sammenfattes til følgende:
•

Byens hovedvej, som fremstår nedslidt og
trist

•

Hovedvejen, som er belastet af mange
gennemkørende biler, tung trafik og støj

•

Bygninger, der er dårligt vedligeholdt, eller ligefrem forfaldne

•

Dårlige og farlige overgange på tværs af
hovedvejen

•

Dårlige fysiske rammer for kulturen og det
sociale liv

•

Manglende stiforbindelser til de rekreative
områder

•

Mangel på aktiviteter i de bynære rekreative områder

SIDE 10 - Byfornyelsesprogram

Af mulige løsninger kan nævnes følgende:
•

Forskønnelse af hovedvejens vejareal og
facader

•

Sammenhængende stiforbindelser og sikre vej-overgange

•

Flere og bedre mødesteder, ude såvel som
inde, for kulturelle og sociale arrangementer

•

Byfornyelse i form af etablering af nye torve og pladser

•

Bygningsfornyelse

Ressourcer og Potentialer

Lokale ressourcer og potentialer
Frivillighed og lokalt engagement
Borgerne i Mørke er aktive i byens foreninger og støtter
op om byens sociale og fysiske miljø.
Mange af byens borgere har vist et stort engagement i
byens fysiske fremtoning. Byen har igennem de sidste år
forsøgt at tage kampen op med butiksdød og manglende
tilflytning. Der har for eksempel været arrangeret frivillige
dage, hvor borgerne har kunnet deltage i oprydning og
rengøring af hovedgaden og af byparken.

Arrangement ”Mød os i Mørke”
Strikkeklub

Kunstforening
Floorball

Byens Image udgør efter borgernes mening det største
problem for tiltrækning af nye tilflyttere, og byen har derfor selv iværksat flere initiativer til en forskønnelse af byen.
Eksempelvis har strikkeklubben flere gange udsmykket
byparken og resten af byen med iøjnefaldende påfund.
Med områdefornyelsen får byen tilført et økonomisk løft,
der dels kan give mulighed for en ny udvikling og dels
give byen et nyt ansigt udadtil.

Der findes mange forskellige aktive
foreninger i Mørke, og mange af
borgerne støtter op om frivillige arrangementer for at forbedre deres by.

Billederne her stammer fra nogle af de initivativer som
byen har gennemført i regi af den lokale strikkeklub Strik
i Mørke, byforskønnelsesgruppen Skønne Mørke, Mørke
Distritksråd, Mørke Idrætsforening, kunstforeningen og
de lokale spejdere FDF.

Zumba

Strikkeklub

FDF

Strikkeklub

Oprydningsdag i Mørke

Arrangementerne er foregået med stor tilslutning og engagementet fra byens borgere er i høj grad til stede.
Mørke Distriktsråd
Distriktsrådet for Mørke blev dannet i år 2011 og arbejder aktivt for byens udvikling. Distriktsrådet blev dannet
med det formål at fungere som byens talerør i forhold til
Syddjurs Kommune, og for at koordinere de mange foreninger, institutioner og borgeres initiativer, da der var et
stort behov for en fælles oversigt over arrangementer og
en indbyrdes koordinering.
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Forpligtende samarbejde og borgerinddragelse
Et bredt samarbejde med foreninger og
institutioner
Mørke Distriktråd
Distriktsrådet udgør som repræsentant for byens borgere,
foreninger og organisationer den formelle samarbejdspartner omkring områdefornyelsen.
Områdefornyelsens afgrænsning af indsatsområder og
fokuspunkter er baseret på de inputs Distriktsrådet fik på
visionsdagen, der var Distriktsrådets første initiativ efter
dannelsen. Borgerinddragelsesprocessen og de workshops, som har været afholdt som optakt til byfornyelsesporgrammet, har udfoldet og konkretiseret disse idéer
yderligere.
Borgerinddragelse i programfasen
Der har været afholdt et informationsmøde og to workshops med henholdsvis fokus på bymiljø og trafik samt
kulturelle og sociale aktiviteter. Derudover har der været
afholdt et investormøde med primært fokus på byfornyelse af ejendommene langs med hovedgaden og omdannelse af udtjente erhvervsområder.

Resultatet af de to workshop er samlet på en række idéskabeloner, som er renskrevet og suppleret med fotos af
de idéejere, der under workshoppen udviklede den konkrete idé. (På modstående side vises et eksempel på en
idéskabelon.)
De enkelte idéer blev præsenteret som afslutning på
workshoppen og kommenteret og evt. suppleret af de
øvrige workshopdeltagere. Alle idéerne blev prioriteret
i fællesskab på workshoppen, så distriktsrådet havde et
udgangspunkt for den efterfølgende udvælgelse og prioritering af midler.
Resultatet af de udvalgte idéer har været præsenteret på
et offentligt møde den 19. februar 2014, hvor de idéejere,
hvis idé ikke er prioriteret, fik lejlighed til at kommentere
distriktsrådets valg og evt. få en begrundelse.
Investormødet vil blive fulgt op med endnu et møde, hvor
ejerne af ejendomme, der forventes at ville indgå i en
helhedsplan for hovedgaden, informeres om områdeforprojektet og de muligheder, byfornyelsesloven og Landsbypuljen 2014 blandt andet rummer, samt planerne om
udviklingen af et nyt image og brand for Mørke.
Idrætsforeningen og bestyreren af cafeteriet har bidraget
aktivt til processen, idet samtlige møder har været afholdt
i idrætsforeningens lokaler.
Inddragelse af foreninger, borgere og erhvervsdrivende i det videre arbejde
Områdefornyelsens indsatser skal fortsat søges forankret
i lokalsamfundet gennem et bredt samarbejde med foreninger og institutioner. Gennem flere typer af arbejdsgrupper og borgermøder skal borgerne i lokalsamfundet
få mulighed for at skabe en ejerskabsfølelse til områdefornyelsens delprojekter.

De lokale foreninger, borgere og erhvervsliv vil fortsat
inddrages i de konkrete indsatsområder og delprojekter,
og det forventes at de idéejere, der har fået deres idé med,
fortsat vil have interesse i at følge projektet og sikre at idéen videreudvikles så godt som muligt.

Mørke vil i de kommende år gennemgå en større

BY- OG OMRÅDEFORNYELSE
Et by- og områdefornyelsesprojekt kan kun realiseres i tæt samarbejde mellem Syddjurs Kommune og borgerne i Mørke. Derfor gennemføres der i efteråret en række informations- og temamøder,
hvor byens borgere inviteres til at bidrage med meninger og ideer.

Hvad skal der ske i Mørke, hvad betyder noget for dig?

INFORMATIONSMØDE
TORSDAG D. 12/9 KL. 19.00 – 21.00
I MØRKE IDRÆTSCENTER
Hvad betyder et by- og områdefornyelsesprojekt, fra hvornår og hvordan
kan millionerne bruges, hvilke indsatsområder i Mørke er identificeret og
hvilke forventninger har Syddjurs Kommune til Mørke i et sådan projekt? Byrådet er inviteret – vi håber på et stort fremmøde af både ”byrødder” og
borgere fra Mørke. Den konkrete køreplan, tidsfrister og indhold på de kommende temamøder præsenteres.

By- og områdefornyelsen i Mørke baseres økonomisk på midler fra Ministeriet for By, Bolig
og Landdistrikter (1 ½ mio.kr.) og fra Syddjurs Kommune (3 mio.kr. plus1 mio. kr. til decideret bygningsforbedring). Udformning af selve byfornyelsesprogrammet skal i gang, og
borgerinddragelse er en vigtig og påkrævet del af denne proces. Denne inddragelse
tilsikrer en så virkelighedsnær løsning som muligt. Syddjurs Kommune arbejder tæt
sammen med Mørke Distriktsråd omkring projektet – men uden input og arbejde fra
byens borgere kan projektet ikke realiseres.

Mørke, Ommestrup, Dagstrup & Bale

Husstandsomdelt flyer der indledte borgerinddragelsesprocessen som
optakt til byfornyelsesprogrammet.
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Workshop

Ideskabelon
Hvorfor er dette en god ide?

Hvad er det konkret jeg ønsker?

- Et samlende element der kan få gaderummet til at fremstå som en helhed på
trods af bagved liggende huse af meget balndet karakter
- Branding af byen som en attraktiv by
- Dæmpning af hastigheden
- Større sikkerhed for alle trafikanter
- Fortove og cykelstier, der lever op til vejreglernes anbefalinger
- Lukning af huller i facaderækken
- Skabe et mere intimt rum og dermed positiv oplevelse af byen både for byens
gæster og indbyggere

En begrønning og indsnævring af hovedgaden ved udnyttelse af det tilstedeværende arealoverskud i vejtracéet til langsgående plantebede med store
vejtræer. Der kan anlægges plantebede i begge sider eller i vejens sydside, så
træernes skygge falder ud over vejbanen og ikke ind i over de langsliggende
ejendomme.
Alternativt udlægges store felter (såkaldte superplantehuller) til plantning af
store vejtræer.

DKK:

Foto, tegning, illustration….

Det kan koste fra flere millioner til anslået 1.500.000 kr, alt efter hvilken model
der vælges

Se ved hæftede fil

Ideejer:

Rikke Nordmann, 22379003
rikke.nordmann@gmail.com

Tema:

Hovedgaden

Andet:

Endnu et alternativ er at plante på privat grund i de mange huller der er i
facaderækken langs vejen.
Det er Vejdirektoratet, der ejer vejen, og fortove/cykelstier trænger til
vedligehold, så muligvis kan man få dem med i et samarbejde om en omlægning
af profilet

Ideskabelon mailes til Mørke Distriktsråd på: moerkedistriktsraad@gmail.com

Eksempel på de Idéskabeloner som deltagerne i workshoppen
efterfølgende renskrev og fremsendte til Distriktsrådet.
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Kommunikation & Formidling
Kommunikationsstrategi
Flyers og annoncer
Invitatoner til borgermøder og workshops har været husstandsomdelt og annonceret i den lokale ugeavis.
Alle kanaler vil fortsat anvendes i den kommende proces,
hvor de ad hoc nedsatte arbejdsgrupper vil videreudvikle
de konkrete forslag og idéer i samarbejde med relevante
interessenter og Syddjurs Kommune.
Processen vil blive holdt så åben som muligt og alle har
mulighed for at deltage aktivt eller kommentere på de
foreslåede projekter.
Aktionsgruppen Skønne Mørke vil løbende afvikle mindre
happenings og events, der skaber synlighed omkring byfornyelsen og måske i miniskala tester nogle af de foreslåede idéer.
Branding og Markedsføring
En del af områdefornyelsesprojektet bliver udarbejdelse
af en strategi for markedsføring og branding af Mørke
med henblik på at tiltrække nye tilflyttere.
Områdefornyelsens fysiske forbedringer og projekter vil
indgå i den kampagne, som igangsættes efterfølgende,
og rækkefølgen og formidlingen af de udvalgte projekter
vil understøtte markedsføringsstrategien.
Udover de midler, der er afsat til udviklingen af byens nye
image udadtil, er der etaleret en pulje til aktiviteter. Puljen
er tiltænkt aktiviteter som initiativgruppen Skønne Mørke
eller andre borgergrupper kunne tænkes at afholde til
markering og synliggørelse af den fysiske forbedring af
Mørke, som skabes gennem områdefornyelsen.

Digital plan
Byfornyelsesprogrammet er foruden denne pdf udformet
som en digital plan, der kan ses på Syddjurs Kommunes
hjemmeside www.syddjurs.dk/mørke byfornyelse.

www.syddjurs.dk/Mørke Byfornyelse.

Under hvert enkelt fokusområde kan man følge projektets
udvikling, herunder formålet og hvilke succeskriterier, der
er forbundet med hvert enkelt projekt samt det tilhørende budget.
Byfornyelsesprogrammet der således ikke trykt, men kan
hentes på kommunens hjemmeside, eller læses i on-line
versionen.
Digitale platforme
Mørke Distriktsråd har oprettet byens egen hjemmeside,
hvor borgerne kan holde sig orienterede om, hvad der
sker i byen.
www.mørke.dk
Det lokale blad 8544 udgives af frivillige kræfter, baseret
på salg af annoncer og sponsorater og omdeles til samtlige husstande i postdistriktet.
Aktionsgruppen Skønne Mørke har oprettet en facebook
gruppe, hvor information om arrangementer publiceres
og emner diskuteres.
Dernæst har byen oprettet en facebook gruppe 8544
Mørke.
Der har i opstart og borgerinddragelsesprocessen været
informeret om områdefornyelsensprocessen på begge
sites, og der orienteres løbende om projektets udvikling.
Distriktsrådet har oprettet en fælles mailboks, hvor alle
borgernes forslag og idéer sendes ind:
moerkedistriktsraad@gmail.com.
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Projektet formidles derudover via Syddjurs Kommunes
hjemmeside:

Husstandsomdelt flyer der indledte borgerinddragelsesprocessen som
optakt til byfornyelsesprogrammet.
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Indsatsområdet
Omdannelse af erhvervsområde
Der udarbejdes lokalplan
for nyt stationsnært bolig
område

Hundeluftergård
Agillity
Mødested

BoligNYT
Aktivitetshus/
Mødested ?

Illustrativ placering af stiforløb.
Endeligt tracé ikke fastalgt.

Torv
Beplantning
Belysning
Info-stander
Parallelt udarbejdes

Branding
en strategi for markedsføring og branding

Hedegaard Agro
Hovedkontor
Mødested /
Aktivitetshus / Café ?

Stationsområdet
Beplantning
Belysning
Markedsplads
Laderstation Elbil

af Mørke

Parallelt med den fysiske forskønnelse
af Mørke udarbejdes en strategi for
markedsføring og branding af Mørke

Den Gl. Kro
Mødested/ Café
Aktivitetshus ?

Bygninger der foreslåes nedrevet på sigt.

Byparken
Skab mere lys
Beplantning beskæres

Hovedgaden
Begrønning
Indsnævring
Belysning
Ophold
Grøn kile
Parkmæssig grøn
forbindelse mellem
hovedgaden og
Byparken

Byfortætning
Helhedsplan for omdannelse af randbebyggelse
langs Hovedgaden.

Fitness station
Motionssti
Byparken
Legeplads
Borde & Bænke
Pavillon
Grill

Børnehuset
Nyt mødested/
Aktivitetshus ?

Illustrativ placering af stiforløb.
Endeligt tracé ikke fastalgt.

Fitness station
Cirkeltræning
Motionssti
Multibane
Belysning
WEBcam

Motionssti
Afmærkede løberuter

Oversigtskort over indsatser og aktiviteter. Ikke i fast mål.
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Indsatsområdet
Støtteberettige foranstaltninger og aktiviteter
Indsatsområdet
Området der søges støtte til udgør hele byen, men indsatsen koncentreres især omkring hovedvejen og stationsområdet samt byparken (se kortet på modstående side).

Forskønnelse af hovedgaden, herunder etablering af torve, pladser og opholdsarealer samt begrønning.
Indsatsen vil dog have fokus på Rute 21 som del af den
overodrnede infrastruktur på Djursland, hvor fortsat mobilitet og fremkommelighed er i højsædet.
Oprydning og forskønnelse af bebyggelsen langs med
hovedgaden.

Sport/Idræt
Motionsstier afmærkede og suppleret med fitness-stationer.
Multibane i tilknytning til sportsplads og klubhus.
Pulje til aktiviteter
Events og Happenings ska1l fortsætte så fokus holdes på
de planlagte aktiviteter. Skal samtidig skabe opmærksomhed på byen og sætte Mørke på landkortet.

Nedenstående er den udvalgte essens af, hvad Mørkes
borgere igennem borgerinddragelsesprocessen er kommet frem til af ønsker til byens udvikling.

Forskønnelse af stationsområdet som byens centrum,
herunder aktivering af byrummet, opholdsmuligheder,
markedsplads / torv.

Bymiljø & Trafikale forbedringer
Hovedgaden indgår som selvstændigt byrum i sammenhæng med de tværgående forbindelseslinier, der ønskes
genskabt eller forstærket.

Sikring af bløde trafikanter med overgange på tværs af
hovedvejen.
Eksempelvis en grøn kile som ny forbindelse på tværs af
hovedgaden og i forlængelse af Byparken

Branding & Markedsføring
Mørke har et dårligt navn og rygte, og der skal arbejdes
med et nyt brand og image for byen. De gode sider ved
byen skal fremhæves og markedsføres.

Den del af hovedgaden nærmest stationen rummer de
største udfordringer i forhold til tomme og udtjente boliger og erhverv, og vil have et primært fokus.

Byparken indgår som det store centrale bynære grønne
rum, hvis potentiale langt fra er udnyttet.

På de kommende sider beskrives de enkelte indsatser og
aktiviter, herunder støtteberettigede foranstaltninger.

Byparken. Aktivering, tilgængelighed, synlighed. Mulighed for leg og ophold.

For hvert projekt er der udarbejdet et budget der angiver
andelen af de samlede byfornyelsesmidler samt en skønsmæssig angivelse af forventede indtægter fra sponsorater, fonde og frivilligt arbejde.

Stationsområdet udgør et naturligt centrum i byen, men
rummer ikke den tyngde eller det liv, man ville forvente i
en stationsby.
Med den kommende letbanen og evt. stigning i frekvens,
vil stationsområdet på sigt være attraktivt for bosætning.
Det udtjente erhvervsområde ved stationsvej indgår som
del af en stationsnær byomdannelse og byfortætning.
Desuden ønskes yderligere byfortætning i nærheden
af stationen. Omdannelse af udtjente stationsnære erhvervsområder. Byfortætning af randbebyggelsen langs
med hovedgaden.
Der kan tænkes yderligere nedslag, der enten kobler de
primære byrum sammen eller skaber nye oplevelser på
ruten.

Socialt og Kulturelt
Det fælles mødested, foreningshuset / aktivitetshuset bør
placeres centralt i byen, dvs. i området omkring stationen.
Huset skal indeholde en café og butik eller lignende aktivitet, samt møderum og aktivitetslokaler, som byens foreninger og borgere kan bruge.

Støtte til små hurtige projekter.

Lys i Mørke
LYS skal være et gennemgående tema - såvel fysisk som
i overført betydning, og vil i en eller anden form indgå i
alle projekter.

Et bredt samarbejde mellem foreninger og institutioner,
og et sted at mødes.
Social sammenhængskraft
Landsbypedel.
Frivillighedskoordinator.
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Hovedgaden

- som den kunne se ud...
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Hovedgaden
Trafik & Bymiljø
Hovedvejen: torve, pladser, opholdsarealer, begrønning, forskønnelse
Hovedvejen belaster byen med støj og tung, gennemkørende trafik mellem Ebeltoft og Randers og Auning og Århus, og det har længe ikke været attraktivt at investere i
ejendommene på denne strækning.

sætte farten ned, og samtidig give dem en anden oplevelse af at kører igennem byen. Etableres der kun beplantning i den ene side anbefales det at være i vejens sydside,
så træernes skygger falder ud på vejbanen.

Der er i forbindelse med et sikker-skolevejs projekt etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af hævede flader og zoner med 60 og 40 km/t. Det er dog stadig
utrygt at krydse hovedvejen og færdes langs med den.

Sidearealerne foreslåes anvendt til superplantehuller, der
udgør vandreservoir/regnvandsbassiner ved skybrud. En
del ad hovedgaden vil være oversvømmet viser skybrudskortet, og projektet kunne evt. blive en del af en klimatilpasningsplan. Superplantebedet skulle være et gennemgående grønt element med blomster og stedsegrøn
underbeplantning. Der skal stadig være mulighed for parkering langs med vejen.

En måde at bekæmpe trafikkens negative indflydelse på
Randersvej-Ebeltoftvej kunne være at skabe smukke lommeparker eller nye opholdssteder med ny belægning, ny
beplantning og nye muligheder for ophold, hvor sidevejene er blændet af, eller hvor dårlige bygninger rives ned.

Hovedgadens lange ubrudte linie er et visuelt meget
stærkt element og i den ideelle plan indgår træerne i hele
gadens udstrækning. Belysning skal indgå som et visuelt
element. Evt. i trækronerne eller som en lav pullertbelysning, der fremhæver det lange udbrudte kig.

Indsnævret vejtracé

Dialog med overordnede myndigheder

Det foreslås at vejudlægget reduceres, og der plantes træer i den ene eller i begge sider. Et indsnævret vejudlæg vil
virke hastighedsdæmpende og få bilisterne til intuitivt at

Hovedvejen er en del af statsvejen Rute 21 mellem Randers og Ebeltoft, og der er taget initiativ til en dialog med
Vejdirektoratet, da en omlægning vil kræve deres tilladelse.

Rute 21 udgør en væsentlig del af den overordnede infrastruktur på Djursland, hvor fortsat mobilitet og tilgængelighed er i højsædet. Udfordringen bliver at sikre
fremkommeligheden på hovedvejen, samtidig med at gaderummet gøres mere indbydende til ophold.
Beplantningen vil udgøre det samlende element, der kan
få gaderummet til at fremstå som en helhed, på trods af
de bagvedliggende huse af meget blandet karakter.
Samtidig skabes et mere intimt byrum og dermed en positiv oplevelse af byen, både for byens gæster og byens
egne indbyggere.
Ny farveskala
Facaderne langs Hovedgaden er foreslået malet i mangfoldige farver, der kunne skabe en helt unik og særlig
gennemkørsel af Mørke. Det nye farverige look kunne
gøre byen kendt. Forslaget vil indgå i det videre arbejde
omkring helhedsplanen.
Sponsorat fra malerfirma undersøges.
Ejere kan evt. søge om tilskud via byfornyelsesmidler.

Budget
OMRÅDEFORNYELSE
Hovedgaden
Skitseprojekt for hovedgaden inkl. grønne forbindelser
Træer og ny belægning
Belysning

Områdefornyelse

Fonde / Private midler
150.000

1.365.000
450.000

Facadefarver

Budget
Samlet budget

Frivilligt arbejde

500.000

1.965.000
2.465.000
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Forbindelser på tværs
Trafikale foranstaltninger
Grøn kile
Samtidig med hovedgadeprojektet arbejdes med etablering af tværgående forbindelseslinier.
Der foreslåes en grøn kile, der forbinder Byparken med
Hovedgaden, ligesom der foreslås mindre lommeparker
og pauser i det trafikerede byrum.
Denne grønne forbindelse på tværs af hovedgaden placeres mellem Byparken og kroen på den ene side og biografen og genbrugsbutikken på den anden side. Nedrivningerne vil skabe en ny forbindelse på tværs af den lange
lige hovedgade, der evt. brydes af en rundkørsel med en
stor lysmast. Med den grønne kile bliver der skabt en forbindelse mellem parken og det nye torv, der spænder ud
over gaderummet og binder byen sammen på tværs. Forbindelsen kan evt. fortsætte af en eksisterende sti til Dagli’
Brugsen i det bagvedliggende område ud til stationsvej.
Med etableringen af den grønne kile fjernes tre bygninger,
der alle er nedslidte og i dårlig stand. Nedrivningen vil i sig
selv bidrage til en forbedring af det indtryk af Mørke, som
man efterlades med, når man passerer igennem byen.

kal barriere. Selvom der for få år tilbage blev gennemført
et sikkert skolevej projekt med hævede flader og hastighedsdæmpning til 40 km/t, er det stadig problematisk og
usikkert at krydse hovedvejen.
Et særlig problematisk sted er overgangen mellem skolen og hallen. En engageret halbestyrelse har arrangeret
afhentning af de mindste børn, så de bliver ledsaget af
større børn, når de skal i hallen til fritidsaktiviteter efter
skoletid.

Bedre skiltning
Det er foreslået, at der skal være en tydeligere skiltning
eller markering af de institutioner og anlæg, der er placeret i områderne bag hovedgaden, så forbipasserende får
indtryk af alle de faciliteter og aktiver, byen rummer. Gaderummet og især bebyggelsen langs med hovedgaden
vil, hvis de gives et løft, være et ’skilt’ i sig selv.

Det er fortsat et ønske at der fokuseres på at skabe bedre
trafiksikkerhed mellem skolen og hallen, og sikre overgange over hovedvejen.
Selvom hovedgaden er trafiksikker i vejlovens forstand,
så opleves gaderummet hverken trygt eller rart. Og fordi
gaderummet ikke opleves som et rart sted at opholde sig
i, foregår livet langt derfra - ved idrætshallen, ved skolen
og i byparken. Steder som ikke er synlige for den forbipasserende, der derfor oplever Mørke som en inaktiv, trist og
død by.
Billede af Landevejskroen, Ebeltoftvej 8

Nedrivningerne kan alene ske efter nærmere aftale med
ejerne, evt. gennem opkøb. Etableringen af den grønne
kile kan således kun gennemføres efter nærmere aftale
med samtlige ejere der berøres.
En af bygningerne, der er beliggende i den grønne kile
nedrives med midler fra Landsbypuljen 2014.
Sikring af bløde trafikanter med overgange på tværs
af hovedvejen
Byen opleves som delt i to af den stærkt trafikerede hovedlandevej mellem Randers og Ebeltoft. Selvom trafikmængden er faldende udgør hovedgaden stadig en trafi-
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Billede af genbrugsbutikken, Ebeltoftvej 7

Billede af Landevejskroen, set fra bagsiden ved Parkvej

Den grønne kile

Ny

gr
øn

fo
r

bi
n

de
l

se

m

el

le

m

Ho
ve
d

ga

de

n

og

By

pa

rk

en

Ny pladsdannelse evt.
ny butiksbebyggelse
med plads til parkering
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Stationsområdet
Bymiljø
Forskønnelse og beplantning
I forbindelse med et igangværende projekt; Parker & Rejs,
der udarbejdes i relation til letbanen og i samarbejde med
Midttrafik, vil der blive udarbejdet forslag til forbedring af
parkeringsforholdene, og en ensretning af design og byrumsinventaret, samt en forskønnelse af det resterende
stationsområde i form af beplantning og bedre muligheder for ophold og ventefaciliteter.
Pendlerport til Djursland
Byen har en god tilgængelighed i forhold til såvel kollektiv
som privat transport. Stationen betjener byen med togafgange mod hhv. Aarhus og Grenaa hver time. Inden 2017
overgår strækningen til letbanedrift med muligheder for
mange flere stop i århusområdet, og på sigt mulighed for
halvtimes drift.
Pendlingstiden til Aarhus med tog er 36 min. og i bil er
den ca. 25 min.

Fremtidens pendlere benytter både elbiler og kollektiv
transport - alt efter deres formål med turen. Når de skal
pendle på arbejde, tager de typisk letbanen, da det er
nemt og der kører flere i timen. Derudover undgås at bruge spildtid i lange bilkøer i rush hour. Togturen kan ydermere bruges til at slappe af, lade op eller arbejde.
Mørke Stationsområde skal gøres attraktivt for at tiltrække pendlere der bor i køreafstand fra stationen. Her er et
af de naturlige tiltag opstilling af laderstationer til elbiler,
som kan holde og lade op, mens pendleren er på arbejde.
Projektet videreudvikles og tænkes ind i områdefornyelsen med henblik på ekstern finansiering.
Jernbanetorvet
Det nuværende torv, der danner afslutning af stationsområdet mod hovedvejen skal forskønnes, evt. ved ændret
beplantning, belægning og beysning.
Torvet og parkeringsarealet tænkes anvendt som markedsplads. Der foreslåes indrettet en café i nærheden af
stationen.

Informationstavle
Der opsættes en infotavle/plakatsøjle på torvet, som samtidig bliver en markering af byens centrum og mødested.
Hundeluftergård
Det grønne græsareal langs med banen foreslås indrettet til hundeluftegård. Området er allerede indhegnet
og nærheden til banen gør, at området ikke er egnet til
egentlige bymæssige aktiviteter. Hundejere kan mødes
og lade deres hunde løbe frit og lege, uden gene for andre, hvis de efterlader noget på græsset.
Byfortætning
Bebyggelsen i stationsområdet kan med de nuværende
kommuneplanrammer fortættes med bebyggelse i op til
3 etager og med et varieret boligudbud kombineret med
erhverv, herunder butikker. Med omdannelse af den stationsnære del af erhvervsområdet ved Stationsvej kan der
skabes et nyt attraktivt byområde. Se side 31.

Budget
OMRÅDEFORNYELSE
Stationsområdet

Områdefornyelse

Fonde / Private midler

Torvet, belægninger, inventar

90.000

Infotavle/Plakatsøjle

10.000

Hunde-lufter-gård (modsat banelegemet)

Frivilligt arbejde

5.000

30 timer

Beplantning

25.000

100 timer

Elbil laderstation - projektudvikling

20.000

Belysning

30.000

Budget
Samlet budget
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250.000

180.000
430.000

Stationsområdet

Mørke Station
Hedegaard Agro
Hovedkontor

Beplantning

Hundeluftergård
Laderstation Elbil

Dagli’ Brugsen

Parkering / Markedsplads

Jernbane Torvet
Infotavle
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1:1000
24/10-201
Målforhold
Dato

Byparken

GIS

Byparken

Outdoor fitness +
afmærkede stier
Borde og
bænke
Sø gøres tilgængelig
Legeplads
Overdækket uderum
Grillområde

Beplantning udtyndes

Borde og
bænke

© Cowi

Evt. mindre hundeområde
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Byparken
Bymiljø
Byparken. Aktivering, tilgængelighed, synlighed
Børnetallet er stigende og der er potentielt mange besøgende og brugere af byparken. Men byparken er ikke
synlig i bybilledet og heller ikke i borgernes opfattelse af
byen.
Der skal fokuseres på forbedret tilgængelighed til og aktivering af parken i form af nye funktioner og forbedringer
af eksisterende. Eksempelvis en ny legeplads, motionsredskaber og et samligssted, som kan bruges ved byfester eller andre større arrangementer.
Legeplads
Der er et stort behov for en legeplads i parken, der er indbydende, spændende og udfordrende for legebørn i alle
aldre. Legepladsen i parken er i dag en trist plads i skyggen, som ikke indbyder til leg eller samvær.
”Det er pinligt at byen ikke har en legeplads, når vi gerne
vil tiltrække tilflyttere, børnefamilier mv. Vi skal have træk-

plaster, hvor der sprudler af liv. Et sted, hvor hele byen kan
mødes i leg og samvær. Et sted, hvor børnehaven og vuggestuen og dagplejen også kan komme - og hvor familier
kan mødes og de ældre kan omgive sig med glæde og
grin.”
Der er behov for en stor satsning, så også folk udefra kan
se, vi prioriterer liv, samvær og legeglæde.
En udfordrende, spændende og skøn legeplads/aktivitetsområde i solen og i centrum af byen.
Legepladselementerne skal være af høj kvalitet. Det skal
være pænt at se på og inspirerende at bruge. Der skal
være noget for alle aldre. Naturmaterialer kombineret
med holdbare sjove løsninger. Evt. en karrusel, gummiunderlag, klatretårn og legehus/legehytter. En stor sandkasse med gynger. Sjove, smukke og kreative bænke, der
er inspirerende at se på og behagelige at sidde på og i.
Øvrige ønsker:
•
•

Overdækning / Hytte / Pavillon.
Grillområde.

•
•
•
•
•

Borde og bænke. Gerne unikke former og specielle
for Mørke.
Sø aktiveres og gøres tilgængelig.
Træer opstammes. Beplantning udtyndes.
Toilet.
Hunde-lufter-gård.

Budget
OMRÅDEFORNYELSE
Byparken

Områdefornyelse

Fonde / Private midler

Legeplads

20.000

Hytte og grillområde

80.000

Borde og bænke

40.000

Belysning

50.000

Multtoilet

25.000

Oprydning og beskæring

25.000

Budget
Samlet budget inkl. ekstern finansiering

240.000

Frivilligt arbejde

70.000

10.000 40 timer

100 timer

80.000
320.000
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Aktivitetshus
Socialt & Kulturelt
Nye rammer for Sociale og Kulturelle aktiviteter
I Mørke er et rigt foreningsliv samt flere kulturelle foreninger, eksempel en strikkeklub, en bogklub, en madklub, en
kunstforening m.fl. Hvor idrætsforeningen og spejderne
har klubhuse, har de kulturelle foreninger ingen fysiske
lokaler, hvor de kan samles og afholde arrangementer. I
stedet må de leje sig ind i lokaler i hallen, som dog ikke
lever op til foreningernes kulturelle niveau, og forventninger om bl.a. lys og akustik.
De indledende arbejder, der er gennemført forud for denne ansøgning, har afdækket et behov for, at der skabes fysiske lokaler til afholdelse af kulturelle arrangementer, og
som mødested for de lokale foreninger, der ikke indgår i
samarbejdet under den lokale idrætsforening.
Sognegården anvendes bla. til mødeaktviteter for byens
borgere, ligesom Juniorklubben Solgården anvendes til
fællesspisninger. Desuden findes der på aktivitetcenteret
lokaler, hvor ældreklubben mødes.

Mørke BAZAR i den tidligere Bolig NYT ved Stationen
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Men byen savner et fælleshus, et moderne forsamlingshus, der kan danne ramme om sociale og kulturelle aktiviteter for hele byen.
Ambitionen med at skabe et aktivitetshus er at samle aktiviteterne og skabe synergier, hvilket vil give grundlag for
etableringen af nye små virksomheder, der kan udnytte at
mange folk vil få deres gang i aktivitetshuset.
Forslag til indhold :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andelsbageri
Café
Klub lokaler
Lektiecafé
Mødelokaler
Køkken
Bogcafé
Genbrugsbiblioket
Gårdbutik
Galleri
Legestue til dagplejere

Kastanjehuset, den kommunale børnehave på Parkvej

Café, butik og samlingssted
Mørke har brug for et mødested - en café - hvor vi kan
mødes hele året over en kop kaffe og en snak.
Caféen skal samtidig være et samlingspunkt for borgere,
som kan udstille og få solgt deres hjemmelavede produkter. Keramik, strik, honning, brød, foto, kunst m.v. Mød os i
Mørke - hele året rundt.

Hedegaard Agros administrationsbygning ved stationsvej

Det tidligere gæstgiveri på Stationsvej

Aktivitetshus
Det skal være et sted til spontane og uforpligtende møder, men også til små arrangementer, som fyraftensmøder, strikkeklubmøder m.v. Et sted for kulturformidling og
socialt samlingspunkt for byens borgere.
Konkrete forslag til placering
Der er fra byens borgere peget på følgende muligheder,
som vil blive undersøgt nærmere i følgende projektforløb:
Det tidligere Bolig Nyt
Placeringen er velegnet, da den ligger centralt i forhold
til hovedgaden og bymidten. Borgerhuset foreslåes indrettet til internet café og bibliotek samt mødelokaler, der
også kan anvendes til kurser. Caféen kan drives af frivillige.
Man medbringer selv øl og vin. Brugsen og købmanden
kan levere forplejning ved arrangementer.
Den synlige beliggenhed af kulturhuset vil bidrage til billedet af Mørke som levende by.

Kastanjehuset, kommunal børnehave
Den nuværende daginstitution ved Parkvej er for lille i forhold til børnetallet i Mørke, og der planlægges derfor at
opføre en ny børnehave et andet sted i byen. Bygningen
ejes af Syddjurs Kommune, og det er uklart, hvilket formål bygningen skal have fremover. Placeringen tæt ved
Byparken gør børnehuset særligt anvendeligt til byens
mødested og aktivitetshus. Der indledes en dialog om
muligheden for at byen kan overtage bygningerne til offentlige og kulturelle formål.

Distriktsrådet har været i en indledende dialog med
ejerne Hedegaard Agro, der gerne vil afhænde deres bygningsaktiviteter i byen.

Hedegaard Agro
Det tidligere hovedkontor for Hedegaard Agro har stået
tom siden 2010. Bygningen er med stor sandsynlighed
bevaringsværdig og fortæller en væsentlig historie om
virksomhedens betydning for Mørke.

Her kan også laves aftensmadsordning/hentning, hvor
travle borgere kan hente dagens ret. Bageri er også en
mulighed.

Det tidligere gæstgiveri ved stationen
Placeringen overfor stationen giver mulighed for ”venteværelse” samt et positivt indblik for de forbipasserende,
som viser, at der er liv i Mørke.
Samtidig er det tæt på hovedgaden og parkeringspladserne ved stationen.

Driften af caféen skal ske ved frivillighed eller ved en forpagter.

Bygningens placering tæt ved superbrugsen og stationsområdet gør huset velegnet som byens samlingssted.

Budget
OMRÅDEFORNYELSE
Medborgerhus

Områdefornyelse

Fonde / Private midler

1.000.000

Køb af ejendom
Ombygning/Istandsættelse
Inventar
IT
Køkken

1.000.000

500 timer

250.000
50.000

100 timer

200.000

Drift opstart

Budget
Samlet budget inkl. ekstern finansiering

Frivilligt arbejde

200 timer

1.500.000
2.500.000
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Sport & Bevægelse
Socialt

medlemmer af idrætsforeningen at benytte Mørke og de
meget naturskønne omgivelser på en aktiv måde.

Mørke Hallen ombygning
Mørke IF fik i år 2010 tildelt 450.000 kr. fra LAG Djursland
og Syddjurs Kommune til forbedringer og tilbygninger
til hallen, blandt andet en omdannelse af depotlokale på
første sal til et aktivitets- og møderum med balkon med
’VIP udsigt’ over halgulvet.
Der findes forholdsvis mange idrætsgrene under Mørke
IF, bl.a. gymnastik, håndbold, fodbold, floorball, folkedans,
tennis og en løbeklub, og alle benytter den nyligt udvidede hal som deres samlingssted.
Men der mangler udendørs faciliteter, så som en multibane, udendørs fitness stationer og en sammenhængende
motionsrute.
Fitness stationer
De udendørs fitness stationer etableres ud fra et ønske
om at gøre det attraktivt for medlemmer såvel som ikke-

Fitness stationerne tænkes udført i naturmaterialer og
placeres i tilknytning til løberuterne. En station i parken
kan give parken lidt mere liv, og give mulighed for at bruge parken på flere måder, evt. motivere til mere motion.
Motionsstier
Der er et ønske om at etablere afmærkede løberuter/motionsstier med forskellige længder.
Der foreslåes en motionssti rundt om mosen i stil med Egå
Engsø. (Fra Gl. Mørkevej, rundt om Mørke Mose og op til
Mosevej/Lykkenvej. )

Billederne er fra byens årlige sommerfest Mød os i Mørke 2013.

Multibane
På arealet mellem fodboldbaner og idrætshal ønskes placeret en multibane. Der monteres et live kamera, styret af
censorer, så man med sin mobil kan tjekke ud, om der er
noget i gang, man ikke skal gå glip af.

Budget
OMRÅDEFORNYELSE
Sport/Idræt
Løberute - Skiltning

Områdefornyelse

Fonde / Private midler
25.000

200 timer

Multibane

250.000

150.000 200 timer

WEB CAM

5.000

Motion/Fitnessstationer
Belysning

20 timer

100.000

100 timer

40.000

Opsætning

Budget
Samlet budget inkl. ekstern finansiering
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Frivilligt arbejde

200 timer

420.000

150.000
555.000

Frivillighed

Pulje til aktiviteter

Social sammenhængskraft og lokalt engagement
Lokal civilsamfundskoordinator
Selvom der netop nu i Mørke er en stor gruppe af ildsjæle
og frivillige, er man bevidste om, at frivilligeheden ikke
skal gå ind og blive ’et driftmiddel’, og at frivilligheden
skal plejes og støttes. Derfor er der opstået tanker om at
’ansætte’ en frivilligkoordinator og en bypedel.
Fælles PR og Markedsføring
Målet med en frivillighedskoordinator er en fælles koordinering af aktiviteter, så overlap undgås. Der mangler overblik og synlighed. Mange tiltag og projekter strander fordi
Aktivitetskalender - Årsplan 2013
MÅNED

AKTIVTET

STED

Januar

Bodega Bold

Hallen (MIF)

Februar

Fastelavn

Kirken

Marts

Visionsdag

Hallen (Distriktsråd)

April - Maj

Skønne Mørke

Hovedgaden

(Blomsterkasser)
Hele byen

PR og omtale halter, og det ikke når ud til andre end de
samme cirkler. En koordinator kunne samle og have overblik over byens tiltag, projekter, aktiviteter og branding.,
og kunne stå for information, kommunikation og markedsføring samt kontakt til medier og vedligeholdelse af
kommunikationsplatforme.
Bypedel
En bypedel kunne holde byen pæn, ren og velholdt, og
holde øje med byen og parken, og udfylde et tomrum
mellem kommunen og det private.
Kommunens vedligeholdelse er minimal, og bliver mindre og mindre hvert år. Hvis vi vil have et højere vedligeholdelsesniveau, må vi selv lægge kræfterne i. Bypedellen
kunne tage sig af al pynten - alt det ekstra; blomsterne,
malingen osv.

Mindre projekter, events og formidling
Der afsættes en pulje til mindre aktiviteter, der skal sikre at
løbende er fokus på områdefornyelsesprojektet, eksempelvis ved at yde støtte til mindre byforskønnelsesprojekter som Ryd op i Mørke, hvor borgerne på eget initiativ
gennemføre en oprydning af byens offentlige rum, veje,
grønne arealer mv.
Puljen kan ligeledes yde tilskud til arrangementer og
events, der skaber synlighed og debat om den igangværende områdefornyelse, eksempelvis Markedsdagen Mød
os i Mørke.

Bypedellen kunne være en pensionist, en ledig, en skoleelev eller en gruppe af frivillige, og skulle være lønnet, evt.
i et samarbejde med kommunens beskæftigelsesområde
i form af skånejob, flexjob eller de nye nyttejobs, der skal
tilbydes unge under 25.
Bypellen og frivillighedskoordinatoren kunne indgå i aktivitetshusets drift, evt. som del af en kommunal ordning,
eksempelvis PGU.

Laserlysprojektet
Puljen kan ligeledes støtte aktiviteter, der understøtter
den strategi for branding og markedsføring, der udvikles
parallelt med områdefornyelsesprojektet. Eksempelvis
Laserlys projektet. Idéen til projektet opstod på en af de
afholdte workshops, og er en visualisering af LYS I MØRKE
ved etablering af laserlysforbindelser mellem de højeste
punkter i bybilledet som skorstene, siloer, Kirken m.v.

Juni

Byfest

Juli

Ferie

August

Mød os i Mørke

Hele byen

September

Legens Dag

FDF

Oktober

Øko-Most-Dag

Kirken

November

Julefrokost

Hallen (MIF)

Budget

December

Juletræstænding

Kirken

Pulje til aktiviteter, events og mindre projekter

50.000

FORSLAG til
nye aktiviteter:

Fællesspisning, Fælles gåture, Sportsdag
Fyraftenmøder, Sogneaftener
Picnic for hele byen

LYS I MØRKE - Laserlysprojektet

40.000

I alt

90.000

Syddjurs Kommunes Landdistriktspolitik henviser til Bypedelordninger i andre kommuner, og det foreslås at gennemføre en bypedelordning i Mørke som et forsøgsprojekt.

Samlet budget

90.000
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Lys i Mørke
Byfornyelse som branding
Branding og markedsføring
Mørke lider, som flere lignende funktionstømte (stations)
byer, under et skrantende image, delvist forårsaget af hovedgadens tomme butikslokaler, manglende opholdsarealer og forsømte facader.
Hvor områdefornyelsesprojektet i første omgang har fokus på det fysiske løft af byen, herunder hovedgadeproblematikken, stationsområdeomdannelsen, byfortætning
og infrastruktur eksisterer der samtidig et lokalt ønske om
og et stort behov for også at medtænke forbedring af byens identitet og rygte.
Områdefornyelsens mere fysiske indsatser kan derfor ikke
stå alene, men skal suppleres med en forbedring af byens
image - og en strategi for branding og markedsføring.
Udvikling af Nyt Image for Mørke By
Parallelt med områdefornyelsesprojektet gennemføres et
projekt til udviklingen af et nyt image og brand for byen
med tilhørende bud på en efterfølgende plan for markedsføring og formidling af de byfornyelsestiltag, der er
gennemført eller vil blive gennemført.
Der er søgt om projektmidler fra Landdistriktspuljen 2014.
Opnår projektet ikke støtte fra Landdistriktspuljen arbejdes der videre med udviklingen af et nyt brand for Mørke
inden for rammerne af områdefornyelsesprogrammets
budget, idet den egentlige markedsføringskampagne
gennemføres med tilskud fra private, sponsoratet og lign.
Mørke lagde i 2005 navn og kulisse til filmen Mørke af instruktør Jannik Johansen med Nicolaj Lie Kaas og Nicolas
Bro i de bærende roller. Byen, som filmen udspillede sig
i, skulle tage sig præcis så trøsteløs, betændt og forsømt
ud, som navnet Mørke antydede, og Mørke har lige siden
lidt under det mistrøstige billede, filmen tegnede af byen.
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Projektet vil kortlægge Mørkes potentialer som bosætningsby med henblik på en målrettet præsentation af
Mørkes muligheder og kvaliteter. Projektet har samtidig
til formål at bibringe byen en ny selvforståelse, og byens
borgere, erhvervsliv og foreninger skal derfor involveres i
processen.
Udviklingen af det nye brand udadtil vil være identitetsskabende i sig selv og medvirke til en yderligere forankring af det nye image. Arbejdet med et nyt brand for
Mørke vil samtidig sikre at det helt overordnede mål med
områdefornyelsen nåes; at tiltrække nye borgere og gøre
byen mere attraktiv at bo og leve i.
Konkrete handlinger og events
På baggrund af det udarbejdede brand/image og en
kortlægning af målgruppen udarbejdes en implementeringsklar kommunikations- og markedsføringsplan med
forslag til konkrete handlinger og events.
Kommunikations- og markedsføringsplanen vil have klare
referencer til områdefornyelsen og aktiviteterne herunder, i et tæt strategisk samspil.

Den udarbejdede vision og brand for Mørke vil afspejle
sig direkte i rækkefølgen af valget af de enkelte nedslag
i områdefornyelsesprogrammet med henblik på at gennemføre den mest optimale markedsføring og brandingkampagne.
Der vil således både før, under og i særdeleshed efter områdefornyelsen igangsættes initiativer og projekter, der
kan sikre, at byens image og brand løftes i samme omfang
som byens hovedgade, torve og pladser og grønne rum,
og at ’den nye by’ synliggøres gennem kommunikation og
markedsføring.
En del af områdefornyelsesmidlerne afsættes til udviklingen af det nye image for byen, idet selve markedsføringen og den konkrete brandingkampagne ligger uden for
forsøgsprojektet, og dermed områdefornyelsens rammer,
og skal løftes af lokale kræfter.
Projektet er delvist opstået på baggrund af et stærkt lokalt
ønske om at forbedre byens image, og der er derfor allerede igangsat initiativer til sikring af, at det nye brand og
byens nye ansigt kan synliggøres og markedsføres.

Budget
LANDDISTRIKTSPULJEN
Konceptudvikling af nyt image og brand samt kommunikations- og markedsføringsplan
Mørke Områdefornyelse stat/kommune

105.000

Syddjurs Kommunes udviklingspulje disponeret

100.000

Landdistriktspuljen 2014 tildelt beløb

150.000

Lokale fonde og sponsorater - forventet tilskud

100.000

I alt

Samlet budget

105.000

455.000

350.000

Målbare succeskriterier
Konkrete handlinger og målbare succeskriterier
Trafikale forhold
Der skal udarbejdes et vejprojekt for hovedgaden til begrønning og forskønnelse af gaderummet, herunder
belysning samt forbedring af krydsningsmuligheder, opholdsarealer og forbedrede forhold for gående og cyklende.
Målbare succeskriterier:
At hovedgaden forskønnes.
At byen opleves mere sammenhængende på tværs af hovedgaden i form af tværgående pladser, torve, stier, forbindelseslinier eller grønne kiler.
At hastigheden af den gennemkørende trafik reduceres.
At gaderummet opleves fredeligere og indbyder til mere
liv og ophold.
Bymiljø
Der skal udarbejdes et byrumsprojekt for stationsområdet, der indeholder forslag til belægninger, begrønning,
gadebelysning, byrumsinventar og parkering.
Der skal udarbejdes et projekt for aktivering og forbedring af de rekreative muligheder i byparken.
Målbare succeskriterier:
At de bynære rekreative muligheder forbedres.
At der skabes sammenhængede oplevelsesrum og rekreative opholdsmuligheder.

Målsætning
Det er byrådets mål at forbedre det fysiske miljø i den
centrale del af Mørke, bl.a. med et mere indbydende
stationsområde, forskønnelse af hovedgaden og forbedret tilgængelighed og bedre rammer for ophold
og forsamlinger i byens rekreative områder. Det er
målet at områdefornyelsen skal inspirere til mere liv
i byen og styrke grundlaget for privat investering.
Derved håber byrådet at kunne vende den pågående
negative udvikling af bymidten, så Mørke kan blive
attraktiv og velfungerende for bosætning.
bedret, bl.a. i form af små pladsdannelser til kortere ophold.
At de forskønnede byrum får en afsmittende effekt på
tilstanden af den omkringliggende bebyggelse i form af
private investeringer.
Kulturelt og Socialt
Der skal etableres et fælles mødested for byens borgere
i form af et aktivitetshus, hvor der kan være mulighed for
café, bageri, gårdbutik og lign.
Aktivitetshuset skal kunne lånes eller lejes af borgere, foreninger og andre til mødeaktivitet eller kulturelle og sociale arrangementer.
Der skal skabes rammer for samarbejde om afholdelse af
arrangementer og samarbejde mellem byens mange frivillige, enten via en frivillighedskoordinator eller landsbypedel.

At antallet af tomme butikslokaler er reduceret til et minimum.

Der skal etableres servicefacilteter, eks. toilet, grillpladser
og overdækkede opholdsarealer i Byparken med henblik
på flere sociale arrangementer, byfester og lignende.

At livet i gaderummet er synligt forøget og væsentligt for-

Torvet ved stationen skal være byens naturlige samlings-

punkt og tilbyde ophold og aktiviteter, eks. torvedag, julemarkeder o.lign.
Målbare succeskriterier:
At folk udefra kan se at Mørke prioriterer liv og socialt
samværd.
At rammerne for kulturelle og sociale aktiviteter er forbedrede,
At Byparken og Torvet ved stationen bliver byens naturlige mødested og samlingsplads.
Branding og Markedsføring
Parallelt med områdefornyelsen udvikles et nyt brand og
image af byen. Det nye image skal baseres på de stedsbundne kvaliteter og bibringe byens borgere en fælles
identitet og selvfølelse, der blandt andet afspejles i de tiltag, der skabes gennem områdefornyelsen, med henblik
på at tiltrække nye borgere og gøre byen mere attraktiv
at bo i.
Målbare succeskriterier:
At byen får udviklet et stærkt brand, som byens borgere
kan identificere sig med, som derfor ligger som underliggende budskab i alle fremtidige aktiviteter.
Pulje til Byfornyelsesaktiviteter
Foreninger og borgere kan ansøge om tilskud til aktiviteter der har til formål at sætte fokus på områdefornyelsen,
eksempelvis workshop, mødeaktivitet, happenings eller
lignende.
Målbare succeskriterier:
At så mange forskellige foreninger, interesseorganisationer eller borgergrupper som muligt, har haft mulighed for
at deltage i aktiviteter, og har haft mulighed for at blive
inddraget i konkrete projekter.
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Erhvervsområdet ved
Fabriksvej. Mulighed for omdannelse af erhvervsområdet
som del af rekreativt område

Blind vej ud til Ebeltoftvej.
Mulighed for fortætning
af bebyggelse langs med
hovedgaden.
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Erhvervsområde bag
stationen (som skimtes
bagerst til højre i billedet).
Mulighed for omdannelse
til stationsnære boliger

Bolig Nyt. Tom møbelforretning på Randersvej, hvor to
beboelsesejendomme er fjernet med indsatspuljemidler.

Omdannelse af udtjente erhvervsområder
Byomdannelse og Byfortætning
Den tidligere møbelfabrik
Erhvervsområderne er for størstedelens vedkommende
placeret i byens nordøstlige del, tæt ved jernbanen, som
det er typisk for erhvervsområderne i mindre stationsbyer.
Som en centerby i den tidligere Rosenholm Kommune
fandtes i Mørke fem dagligvarebutikker og to udvalgsvarebutikker (1998), mange mindre erhverv og tre større
virksomheder; Jons el, CT Stål og Milliken.
I dag er der to dagligvarebutikker, to pizzariaer, en frisør,
en blomsterhandel, en el-butik og en genbrugsbutik tilbage. Erhvervsvirksomhederne Jons el og CT stål er stadige driftige virksomheder, mens Milliken er afviklet i
december 2011. Fabrikkens administrations og tidligere
produktionsbygninger er nu overtaget af Syddjurs Udviklingspark. En mindre del af Millikens lokaler er stadig udlejet til Vahle Døre og Vinduer, samt mindre lokalforsynende
håndværkserhverv. I alt er der ca. 170 private arbejdspladser i Mørke (2012) fordelt på ca. 75 virksomheder, hvoraf
mange er enkeltmandsvirksomheder. Bygge- og anlægsbranchen er klart den, der beskæftiger flest personer i
Mørke, ca. 110 af de 170 arbejdspladser ligger indenfor
denne branche.
Den forholdsvise store erhvervsnedlæggelse og udflytning af erhverv betyder, at der findes en del tomme erhvervsbygninger og lokaler i den nordøstlige del af byen.
Der er skal træffes flere nødvendige valg angående erhvervsbygningerne og deres fremtid. For eksempel om de
kan omdannes til attraktive lokaler for mindre lokalforsynende erhverv, som tømre- vvs- eller murer-virksomheder,
eller om de kan omdannes til stationsnære boligområder.
Parallelt med områdefornyelsen vil der ske en omdannelse af erhvervsområdet ved stationsvej. Der er gennem-

ført en støjkortlægning på privat initiativ. Kortlægningen
godtgør at det ikke vil betyde en begrænsning i forhold
til nuværende erhverv i området, da ingen af disse virksomheder eller deres aktiviteter ligger i en miljøklasse, der
overstige miljøklasse 3.
Den fremtidige anvendelse af det resterennde erhvervsområde ved Fabriksvej kan fortsat ske inden for miljøklasse 1-4.

150 m
100 m
50 m
Miljø
klasse 2

Miljø
klasse 3

Miljø
klasse 5

Miljø
klasse 4

Kortbilag der viser de ændrede konsekvensområder, hvis en del af
erhvervsområdet omdannes til blandet bolig og erhvervsformål.

Der udarbejdes et tillæg til Syddjurs Kommuneplan 2013,
der omdanner en del af området fra erhverv til blandet
bolig og erhvervsformål.
På baggrund af kommuneplantilægget udarbejdes en lokalplan, der fastlægger områdets fremtidige disponering
til boliger i op til 3 etager.
Der ønskes mulighed for opførelse af en havehusbebyggelse med op
til 60 boliger i to til tre plan i stil med refrencefotoet til venstre.
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Kommunale initiativer
Kommunale investeringer
En samlet byfornyelsesindsats
Byrådet ønsker fortsat at arbejde med områdefornyelse
og udbrede erfaringerne fra de tidligere og den igangværende områdefornyelse af Kolind til kommunens øvrige
trængte bysamfund, særligt stationsbyerne.
Mørke er udpeget som det næste indsatsområde og det er
byrådets mål at styrke byen og dens position som vækstog udviklingsby ved at forbedre bymiljøet. Udviklingen
skal vendes, så Mørke kan øge sin værdi som en attraktiv
og velfungerende bosætningsby, øge investeringslysten,
tiltrække nye tilflyttere og fastholde nuværende indbyggere og erhvervsvirksomheder.
Sideløbende med områdefornyelsen har byrådet afsat
midler til bygningsforbedring af dårlige boliger samt forbedring af friarealer. Der er således afsat en pulje på 1 mio.
kr. i 2016 til ordinære byfornyelsesmidler alene til Mørke.
Mørke har desuden allerede været et emne i forbindelse
med indsatspuljen, hvor flere tomme boliger er blevet
revet ned, ligesom der er givet tilsagn om støtte til bygningsforbedring af en centralt beliggende ejendom.
Prioritering af byfornyelsesmidler til istandsættelse af facadebebyggelsen langs hovedvejen vil ske på baggrund
af den helhedsplan, der udarbejdes i relation til hovedgadeprojektet.
Landsbypuljen 2014
Landsbypuljen 2014 kan ligeledes anvendes til opkøb,
nedrivninger og bygningsforbedringer. Puljen dækker
hele kommunen i modsætning til den særlige pulje til
bygningsforbedring, der gives til områdefornyelsesområder. Landsbypuljen 2014 har imidlertid lidt flere anvendelesområder end de ordinære byfornyelsesmider, blandt
andet kan midlerne anvendes til opkøb af ejendomme
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med henblik istansættelse eller nedrivning.
Områder, hvor der er en igangværende eller planlagt byfornyelse eller byudvikling, vil blive prioriteret højt.
Syddjurs Udviklingspark
Syddjurs Videnspark er indrettet i den tidligere tæppefabrik Millikens lokaler på Fabriksvej. Vidensparken søges
inddraget i områdefornyelsesprojektet i forhold til ønsker
om kontorfællesskaber for iværksættere, mentorordninger for akademikere, der ønsker at starte egen virksomhed, samarbejde med projektcenteret om byrumsinventar, ombygning og indretning af aktivitetshus og
samarbejde omkring driften af café og aktivitetslokaler.
Investorprospekter til en omdannelse af hovedgaden
Med Syddjurs Kommuneplan 2013 er rammerne for bebyggelse langs hovedgaden ændret, så det er muligt at
byggere højere, og dermed mere attrativt at investere i
ejendommene.
Det er håbet, at de ændrede rammer for bebyggelse vil
være igangsættende for en byudvikling, ligesom det er
sket i den nærliggende by, Rønde. Her gennemføres en
byfortætning langs hovedgaden på baggrund af en helhedsplan, der blev udarbejdet, idet byen af landskabelige
hensyn ikke kunne vokse yderligere i omfang.
Helhedsplanen for Mørke skal danne grundlag for en ny
lokalplan til erstatning for den nugældende Lokalplan nr.
10, der omfatter den sydllige del af hovedgaden. Helhedsplanen skal derudover danne grundlag for konkrete Investeringsprojekter.
Der ønskes ligeledes et forslag til, hvordan tomme butikslokaler og dårlige bygninger på hovedvejen kan omdannes til attraktive boliger, butikker eller aktive byrum.
Det er tanken at investeringsprospekterne kan danne

grundlag for beslutning om byfornyelse i form af tilskud
til bygningsforbedring og friarealforbedring.
Helhedsplanen udarbejdes i 3. kvartal 2014 i relation til
hovedgadeprojektet.
Infrastruktur. Letbane. Stationsforbedring.
Den kommende letbane giver forbedrede lånemuligheder til forbedring og forskønnelse af stationsområdet.
Som grundlag herfor udarbejdes dispositionsplaner for
de fire stationsbyer.
I Mørke indarbejdes forslag om El-bil laderstation i tilknytning til parkeringsområdet.
På baggrund af dispostionsforslagene indledes en dialog
med DSB om anvendelsen af de arealer, DSB fortsat ejer.
Branding strategi
De erhvervsdrivende og flere af byens borgere har udtrykt
behov for en ændret omtale og præsentation af Mørke i
form af et nyt brand, samt en markedsføring af byen med
henblik på at tiltrække nye borgere og flere erhvervsdrivende.
Som grundlag for en markedsføring af byen skal der udvikles et nyt brand. Det nye brand udvikles på grundlag
af byens iboende kvaliteter og potentialer, som er skjult
for en umiddelbar betragtning, og som derfor skal kaldes
frem.
Der er bl.a. fremsendt en ansøgning til Landdistriktspuljen
2014 til udvikling af et nyt brand for byen.
Projektet er nærmere beskrevet på side 28.

Private initiativer
De lokale kræfter, virksomheder og investorer
Folkeaktier
Der vil fra byens side være fokus på at søge puljer og fonde, der kan supplere områdefornyelsesmidlerne, ligesom
byen vil videreudvikle de gode erfaringer, byen har med
lokalt indsamlede midler, evt. i form af folkeaktier eller
gennem at stifte en fond.
Fonden vil eksempelvis kunne opkøbe ejendomme med
henblik på istandsættelse og videresalg, inspireret af
ildsjælene Vestervig.
Fonden kunne evt. opkøbe ejendommen til brug for det
lokale forsamlingshus og café, og evt. stille en underskudsgaranti for de første års drift.
Omdannelse af erhvervsarealer ved Stationsvej
Ved Byrådets endelige vedtagelse af Syddjurs Kommuneplan 2013 tilkendegav de, at være villige til at ændre rammerne for erhvervsområdet ved stationsvej til boligformål. Der udarbejdes derfor nu et tillæg, der muliggør en
omdannelse af den stationsnære del af erhvervsområdet
til boligområde. Med den kommende letbane vil området
været attraktivt for studerende eller førstegangskøbere,
evt. med et barn, og hvor den ene eller begge arbejder
i Århus.

Erhvervssamarbejder
Der ønskes etableret et samarbejde med Syddjurs Videnspark og Projektcenteret, der er etableres i det tidligere Milikens lokaler på Fabriksvej.
Vidensparken tænkes inddraget i forhold til kontorfællesskaber for iværksættere, mens Projektcenteret tænkes
inddraget i forhold til udformning af nogle af de nye byrumsinventar, særligt borde og bænke til Byparken, som
gerne må udvikles i tæt samspil med byens borgere.
Omdannelsen af randbebyggelsen langs hovedgaden
Istandsættelsen af facadeejendommene langs hovedgaden afhænger af ejernes initiativ. De afholdte investormøder har afdækket mulige barriere i forhold til en omdannelse og byfortætning. Helhedsplanen for bebyggelsen
langs med hovedgaden vil blive udarbejdet i et tæt samspil med investorernes ønsker og idéer.

Milliken, nu Syddjurs Videnspark, ved Fabriksvej

Byfornyelsen af stationsområdet vil have fokus på en sammenhæng til det kommende boligområde i form af ny beplantning, stier og belysning.
Omdannelsesprojektet er nærmere beskevet på side 31.
Der udarbejdes lokalplan i 3. kvartal 2014.
Den gamle Møbelfarik ved Stationsvej

Udtjente erhvervsbygninger ved stationen
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Handleplan
Organisering af projektforløbet
Tids- og handleplan
Aktiviteterne i byfornyelsesprogrammet følger tidsplanen, der er skitseret på modstående side.
Det er målet, at der løbende er aktiviteter i gang. Der afsættes en pulje til mindre projekter, der kan sikre en kontiuitet i områdefornyelsesprojektet og en god sammenhæng mellem de enkelte delprojekter.
Byfornyelsesprogrammet forventes godkendt af ministeriet inden 1. juli 2014.
Resten af 2014 anvendes til udarbejdelse af skitseprojekter for de konkrete delprojekter. Organiseringen af projektgrupper mv. er beskrevet på side 40.
Skitseprojektet for Byparken igangsættes som et af de
første, da aktiviteterne i Byparken ønskes realiseret primo
2015. Projektet vurderes at være let gennemførligt og har
allerede stor opbakning i byen.
Det største og mest komplicerede projekt vurderes at
være forskønnelsen af hovedgaden.
Kommunale midler jf. budget 2014 2014
og overslagsårene
Program og borgerinddragelse

Pulje til Bygningsforbedring i Mørke
150.000

Landsbypulje 2014
(4,3 mio. kr. inkl. statslige midler)

1,7 mio. kr.
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Udarbejdelse af helhedsplan for omdannelse af bebyggelsen langs med hovedlandevejen og tilhørende
lokalplan til afløsning af eksisterende lokalplan.

•

Dialog med ejere af ejendomme omfattet af områdefornyelsesindsatsen med henblik på at ansøge Landsbypuljen 2014 om opkøb af ejendomme med henblik på nedrivning, tilskud til frivillige nedrivninger
af tomme og udtjente boliger og erhvervsbygninger
samt tilskud til bygningsforbedring.

•

De øvrige projekter igangsættes efter en forskudt plan,
hvor der er fokus på en kontinuerlig proces med afsløringer/invielser af nye projekter og delprojekter i en kvartalsmæssig rytme gennem hele perioden.

Kommuneplantillæg og Lokalplan for omdannelse af
erhvervsområde ved Stationsvej til blandet bolig og
erhvervsformål iht. bemærkningsnotat til Syddjurs
Kommuneplan 2013.

•

Områdefornyelsesmidlerne er afsat med 1 mio. kr. årligt i
2015, 2016 og 2017. Se nedenstående oversigt over budget for 2014 og overslagsårene. De første projekter kan
således tidligst realiseres fra januar 2015.

Udarbejdelse af dispositionsplan for stationsområdet i relation til den kommende Letbane, herunder
forbedring af adgangsforhold, cykel- og bilparkering
samt ventefaciliteter.

•

Udarbejdelse af projekt for Laderstation til Elbiler på
parkeringspladsen ved Mørke Station.

•

Udarbejdelse af strategi og plan for branding og markedsføring af Mørke By.

Realiseringen af en grøn kile på tværs af hovedgaden vil
være afhængig af større opkøb eller frivillige aftaler om
nedrivning, hvilket ligger uden for områdefornyelsens
budget. Områdefornyelsesprojektet har derfor alene ambition om at udarbejde en plan for en fremtidig løsning,
der er tænkt i sammenhæng med hovedgadeprojektet og
helhedsplanen for en omdannelse af randbebyggelsen
langs med hovedgaden.

2015

2016

2017

1 mio. kr.

1 mio. kr.

1 mio. kr.

1 mio. kr.

Stationsforbedringer
Letbanebyerne

Parallelt med områdefornyelsen igangsættes følgende aktiviteter:
•

150.000

Områdefornyelse i Mørke

Finansieringsoversigt pr. 1. januar 2014

Den indledende dialog og afklaring med overordnede
myndigheder er igangsat. Skitseprojektet igangsættes
umiddelbart efter programmet er godkendt, i en tæt dialog med kommunens vejmyndighed og Vejdirektoratet
som overordnede vejmyndighed.

2018

2019

Frist for gennemførelse
23. marts 2019

Tidsplan
2014
1 kv

2015
2 kv

3 kv

2016

2017

2018

4 kv

Program
Forskønnelse af hovedgaden
Grønne kile
Stationsområdet
Café Medborgerhus
Byparken Legeplads
Byparken Pavillon
Sport og Bevægelse
Multibane
Motionssti Platforme

Dialog, borgerinddragelse og projektudvikling

Skitsering - Budget

Projektering

Udbud og Anlæg
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Budget
Områdefornyelsesmidler
Behovet for investeringer i bymidten er reelt langt større
end de ansøgte 4,5 mio. kr. til områdefornyelsen. Bl.a. er
der et meget stort behov for renovering af bygningsmassen, for nye trafikale foranstaltninger og for sociale og
kulturelle mødesteder, f.eks. anlæg af lokaler til kulturelle
formål.
Syddjurs Kommune ønsker at prioritere områdefornyelsen og Byrådet har i budget for 2014 og overslagsårene
afsat byfornyelsesmidler til Mørke på i alt 3 mio. kr. fordelt
med 1 mio. kr. i hhv. 2015, 2016 og 2017. Desuden prioriteres Mørke ved tildeling af de ordinære byfornyelsesmidler, hvor der i 2016 er afstat 1 mio. kr., ligesom det er
hensigten at inddrage den Lokale Aktions Gruppe (LAG),
og her ansøge om bevilling af supplerende landdistriktsmidler, hvis ordningen fortsættes.
Privat medfinansiering
Budgettet for områdefornyelsen er samlet på 4,5 mio. kr.,
hvoraf de 1,5 mio. kr. er refusion fra staten. (Se nedenstående skema). Der er en forventning om, at den kommunale og statslige investering kan genere en private
medfinansiering på 1 mio. kr. til de projekter, der indgår i
områdefornyelsen af Mørke Bymidte.
Byfornyelsesmidler til Bygningsforbedring
Dertil kommer at Syddjurs Kommune i 2016 har afsat en
pulje på 1 mio. kr. til bygningsforbedringer alene i Mørke.
Landsbypuljen 2014
I 2014 kan midler fra Landsbypuljen 2014 ligeledes anvendes til bygningsforbedringer og nedrivninger af tomme og forfaldne boliger og erhvervsbygninger. Områder,
hvor der er en igangværende eller planlagt byfornyelse,
vil blive prioriteret højt.
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Den første halvdel af Landsbypuljen 2014 bliver prioriteret i februar, og blandt de prioriterede ansøgninger
er nedrivningen af baghuset Ebeltoftvej 9, den tidligere
biograf. Ejendommen søgte allerede tilskud til nedrivning
med Indsatspuljemidlerne og har stået på venteliste, hvis
der blev midler til rest. Området er i byfornyelsesprogrammet udpeget som del af den grønne kile, der skal skabe
forbindelse mellem Byparken og Hovedgaden, og samtdig sikre en forbindelse på tværs.

Investorprospekter
Ejerne af ejendommene langs med hovedgaden og andre
investorer inddrages i projektet, og der er nedsat en særlig investorgruppe som inddrages i såvel helhedsplanen
som i konkrete projekter, eksempelvis Aktivitetshuset,
samt i den strategi og plan for branding og markedsføring af Mørke, som skal køre i en parallel proces i forhold
til områdefornyelsen.

Kommende byfornyelsesmidler
Som en del af hovedgadens forskønnelse udarbejdes en
helhedsplan for en omdannelse af bebyggelsen langs
med hovedgaden. Landsbypuljen bringes i anvendelse
som led i forberedelsen af de aktiviteter, der er peget på,
ligesom der er og fortsat vil blive informeret om de muligheder for tilskud til bygningsforbedring som gives med
den særlige pulje i 2016.
Overordnet budget for områdefornyelsen i Mørke

mio.kr.

Statslige midler

1,5

Kommunale midler

3,0

mio. kr.

Private midler og eksterne fonde
(forventet ansøgningsbeløb)

1,0

Supplerende Landdistriktsmidler (LAG)
(forventet ansøgningsbeløb)

1,5

Tilskud til bygningsforbedring
(pulje)

1,0

Landsbypulje 2014
(Forventet ansøgningsbeløb)

0,5

I alt

4,5

4,0

Budget
Budget
OMRÅDEFORNYELSE
Aktivitet

Borgerinddragelse, program og gennemførelse

Kommunen

Staten

Samlet sum

130.000

65.000

195.000

Pulje til aktiviteter

60.000

30.000

90.000

By Branding - Nyt lys i Mørke

70.000

35.000

105.000

1.590.000

795.000

2.385.000

1.310.000

655.000

1.965.000

Byparken

160.000

80.000

240.000

Stationsområdet

120.000

60.000

180.000

1.280.000

640.000

1.920.000

1.000.000

500.000

1.500.000

280.000

140.000

420.000

3.000.000

1.500.000

4.500.000

Bymiljø: Hovedgaden, byparken og stationsområdet
Hovedgaden

Socialt og Kulturelt: Lokaler + Aktiviteter
Café Medborgerhus
Sport / Idræt

Budget

Samlet budget

4.500.000

Note. I forhold til reservationsansøgningen er posten vedr. investeringsprojekter for erhvervsejendomme udtaget. I stedet er afsat 105.000 kr. til medfinansiering af udviklingen af
en strategi for brandring og markedsføring af Mørke
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Investeringsredegørelse
Invitation til samarbejde om områdefornyelse i Mørke
Byfornyelsen skal styrkes med privat medfinansiering
Syddjurs Kommune ønsker at styrke byudviklingen i
Mørke. Visionerne for områdets udvikling er, at byen skal
udvikle sig som en attraktiv bosætningsby med gode boliger, gode fritidsaktiviteter og gode kollektive forbindelser
til både Århus, Randers og Grenå.
Vi ønsker at udbygge og konkretisere visionerne i samarbejde med borgere, foreninger, grundejere, bygherrer,
developere og andre investorer, som har interesse i at udvikle området.
Med denne Investeringsredegørelse indbyder vi hermed
interesserede parter til at indgå i et samarbejde med kommunen om en samlet og koordineret indsats for at omdanne og forny området.
I det følgende fremlægges derfor de visioner, planer og
ideer, som Syddjurs Kommune mener, kan være attraktive
investeringsobjekter for private investorer.
Formålet med en investeringsredegørelse er at fremme
privat medfinansiering af byudviklingen.
Byudviklingen i Mørke får tilført offentlige midler med refusion fra staten via den indsatsform, der hedder områdefornyelse. Forudsætningen for at få tilført midlerne er, at
kommunalbestyrelsen udarbejder og får godkendt nærværende byfornyelsesprogram, der i store træk redegør
for idéer og visioner for området.
Desuden skal kommunalbestyrelsen etablere et forpligtende samarbejde med parter, som berøres af eller har interesse i områdefornyelsen, for eksempel i et partnerskab
eller i et privat-offentligt udviklingsselskab.
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Udviklingsplan for Syddjurs Kommune og Det grønne
Bånd
De fire gamle stationsbyer Hornslet, Mørke, Ryomgård og
Kolind, er forbundet af Grenaabanen, der som et grønt
bånd, snor sig gennem landskabet ind i det indre af Syddjurs Kommune. Med den kommende letbane forbindes
byerne endnu tættere til Århus, og letbanebyerne i det
grønne bånd er udpeget som det ene vækstområde i Syddjurs Kommune. Det blå bånd, der intrastrukturelt er knyttet til motortrafikvejen og kystlandskabet langs Århus
Bugt og Kalø Vig, udgør det andet vækstcenter. Ebeltoft
og Ebeltoftområdet udgør det trejde vækstområde.
Områderne er nærmere beskrevet i de temahæfter, der
udgjorde en del af planstrategien, samt i Syddjurs Kommuneplan 2013. Temahæfterne og Kommuneplanen kan
ses på Syddjurs Kommunes hjemmeside www.syddjurs.
dk/Kommuneplan.
Byrådet ønsker at styrke letbanebyernes attraktivitet som
bosætningsområde, og det er målsætningen, at Letbanebyerne skal udgøre en tydelig del af den nordlige ’finger’
i en fingerplan for Aarhus-området. En finger, der går via
Nord-Aarhus til Djursland.
Mørke ligger her centralt placeret med mindre end 1 times
kørsel fra hhv. Randers, Århus og Grenå. Der er en god infrastruktur i form af nærhed til Århus Lufthavn v. Tirstrup,
samt velfungerende bus- og jernbanesystem, et veludbygget vejnet med nærhed til motorvej og adgang til alle
de større byer i Kronjylland, samt endelig færgehavn med
hurtig forbindelse til Odden-Sjælland-København.
Som del af oplandet omkring det østjyske vækstcenter
omkring Århus og Randers arbejder Syddjurs Kommune
målrettet på at udbygge kommunens samarbejde med
Århus bl.a. ved at indgå i udviklings- og erhvervssamarbejde med Århus og de omkringliggende 6 kommuner i
regi af Buisness Region Aarhus.

Syddjurs Kommune arbejder for, at Mørke fastholder og
udvikler sin status som lokalcenter-by med gode bosætningstilbud, institutioner, fritidstilbud og indkøbsmuligheder i et naturskønt område med kort afstand til kulturhistoriske værdier, naturområder, skove, strand & vand,
samt arbejds- og uddannelsesmuligheder inden for mindre end 1 times kørsel.
Byrådet ønsker fortsat at opgradere rute 21 (H414). Da hovedvejen stadig udgør en barriere i byen placeres et tracé
til omfartsvej øst om byen.
Ifølge Danmarks Statistik har der i Mørke by i 12 års perioden fra 2000 til 2012 været en vækst i antal indbyggere
på 112 personer. I den kommende 12 års planperiode fra
2013 - 2025 forventer Byrådet en tilsvarende befolkningstilvækst.
Af boligrestrummeligheder eksisterede der i dag ca. 100
boliger.
Nye rammer for byudvikling
Med Syddjurs Kommuneplan 2013 er rammeområdet for
bebyggelsen langs med Hovedgaden ændret, så det nu
er muligt at bygge i op til 3 etager og med en maksimal
byggehøjde på 12 m. Der vil parallelt med områdefornyelsen blive udarbejdet en helhedsplan i dialog med lokale
investorer og ejendomsudviklede med henblik på en byfortætning af bebyggelsen langs med hovedgaden, herunder evt. nedrivninger som grundlagt for opførelse af ny
bebyggelse.
Erhvervsmuligheder
Byrådet er indstillet på en konvertering af en del af erhvervsområdet nærmest stationen til boligformål med
mulighed for liberalt erhverv inden for en miljøklasse 1-2.
Omdannelsen af erhvervsområdet er nærmere beskrevet
på side 33.

Investeringsredegørelse
Der udarbejdes i 1. kvartal 2014 et tillæg til kommuneplanen, der beskriver rammerne for lokalplanlægningen for
det pågældende område.
Det samlede ehvervsområde i Mørke rummer enkelte ledige erhvervsarealer, ligesom der er planer om at flytte
fjernvarmeværket til nye bygninger i områdert.
Syddjurs Udviklingspark blev etableret i Milikens tidligere
lokaler i Mørke i november 2013 og i februar 2014 tiltrådte
Christian Gøthche som ny erhvervschef.
Kontakt erhvervschefen for oplysninger om ledige lejemål
i Udviklingsparken eller Syddjurs Kommunes erhvervskoordinator Bo Nymark Kristensen for oplysninger om ledige erhvervsjorde i Mørke.

ERHVERVSUDVIKLING
Erhvervschef Christian Gøthche

23 46 76 02

SYDDJURS UDVIKLINGSPARK
Fabriksvej 5
8544 Mørke
info@udviklingspark.com
Bo Nymark Kristensen
ERHVERVSKOORDINATOR

87 75 50 35

Udviklingspotentialer i Mørke
Som det fremgår er der i byen rige muligheder for at opføre nyt bolig- eller erhvervsbyggeri, ligesom der er rig
mulighed for at renovere eller opføre in-fill byggerier i bymidten langs og omkring hovedgaden.
Renovering af bymidten er allerede startet, idet to tomme
boliger ved det tidligere møbeludsalg er revet ned og området omkring bygningen er forskønnet.
Formålet med områdefornyelsen er bl.a. at løfte hele
byen, så den fremstår som en pæn og velfungerende by
med smukke gadeforløb, pladser og torve, aktive grønne
områder og øget liv i midtbyen.
I store træk starter gennemførelsen med at skabe nyt liv
i Byparken og etablering af multibanen ved hallen, afmærkede motionsstier og områder til bevægelse. Helhedsplanen og projektet til forskønnelse af hovedgaden,
herunder initiativer til forskønnelse og renovering af bygningerne igangsættes tidligt i forløbet, da det forventes
at projektet i kraft af sin størrelse vil have det længste udviklingsforløb. Sideløbende hermed arbejdes med udviklingen af mødestedet som ramme for kulturelle og sociale
aktiviteter, herunder et aktivitetshus med butik, café og
lign. samt nye torve og pladsdannelser i tilknytning til stationsområdet.

Partnerskabsaftaler
En helhedsorienteret og koordineret investerings- og udviklingsstrategi under områdefornyelsen betyder nyt liv i
byen. Ved at skabe sammenhæng mellem offentlige og
private tiltag og investeringer skabes synergieffekter og
et samlet løft af området.
I forbindelse med områdefornyelsens gennemførelse er
kommunen interesseret i at indgå i private-offentlige
samarbejder, eksempelvis :
Aktivitetshuset
Projektet omfatter etablering af et nyt aktivitetshus eller
medborgerhus. Driften af huset skal ske på baggrund af
frivillige kræfter, evt. ved bortforpagtning af køkken og
café, såfremt dette indgår i det endelige projekt. I ombygning og byggefasen undersøges mulige samarbejder
mellem det lokale projektcenter og de lokale håndværksmestre, som evt. træningsbane for erhvervspraktikanter.
I driften af den færdige medborgerhus undersøges muligheden for et samarbejde med Syddjurs Kommunes beskæftigelsescenter.
Endelig undersøges muligheden for et samarbejde med
Syddjurs Videnspark om en mentorordning og udnyttelse
af tomme erhvervslokaler til iværksættere med lyst til at
opstarte egen virksomhed.
Byrumsinventar. Borde og bænke.
Inventar til Byparken og de øvrige rekreative rum i byen
tænkes udviklet i samarbejde med byens lokale håndværksmestre, evt. i samarbejde med projektcenteret.

Syddjurs Kommune
bokr@syddjurs.dk
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Organisering
Organisationsdiagram
Organisering i programperioden
Organisationen bag gennemførelsen af områdefornyelsen og i første omgang af områdefornyelsesprogrammet,
tænkes at foregå i et forpligtende samarbejde mellem et
sekretariat og en eller flere arbejdsgrupper, med Syddjurs
Byråd som den øverste og bevilgende myndighed.
Distriktsrådet har deltaget aktivt i udarbejdelsen af programmet, idet problemer og mulige løsninger er udpeget
og kvalificeret i en dialog med byens borgere og lokale
ildsjæle på de afholdte workshops.

Organisering i projektperioden
Distriktsrådet vil også deltage aktivt i selve områdefornyelsesprojektet, hvor der vil blive nedsat ad hoc arbejdsgrupper i relation til de konkrete delprojekter.

Det er vigtigt at organisationsformen bliver så enkel som
mulig og kan fungere gennem alle projektfaser, fra programfasen, over projektudarbejdelse til implementering
og afslutning.

Arbejdsgrupperne dannes af repræsentanter bestående
af lokale ildsjæle, foreninger og organisationer samt distriktsrådet, og skal sikre den kontinuitet og handlekraft,
som er nødvendig for projektets gennemførelse.

Organisationen skal sikre at projektet forankres til de
øverste beslutningsniveauer i kommunen, samtidig med
at områdets ildsjæle og interessenter får et væsentligt
ejerskab til projekterne.

Arbejdsgrupperne refererer til sekretariatet, der står for
den daglige ledelse af projektet. Sekretariatet forankres i
Syddjurs Kommunes udviklingsafdeling. Områdets specifikke interesser forventes således varetaget af de foreninger, organisationer og enkeltpersoner som repræsenteres
i arbejdsgrupperne.

Endelig vil relevante fagforvaltninger i Syddjurs Kommune bistå de enkelte arbejdsgrupper efter behov, eksempelvis Vej og Trafik, ligesom fagforvaltningen vil bistå
udviklingsafdelingen i dialog med overordnede myndigheder, eksempelvis Vejdirektoratet.

Syddjurs Kommune Byrådet

Fagudvalg (PUK)

Overordnede myndigheder

Vejdirektorat
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Tværsektoriel styregrupppe

Ministeriet MBBL

Fagforvaltning / Udviklingskonsulent

Tværsektoriel arbejdsgruppe

Lokale partnerskabsaftaler

Anden finansiering

Mørke Distriktsråd + Udviklingskonsulent

Ad Hoc

Ad Hoc

Ad Hoc

Ad Hoc

Ad Hoc

Arbejdsgruppe

Arbejdsgruppe

Arbejdsgruppe

Arbejdsgruppe

Arbejdsgruppe

Behov for Bygningsfornyelse
Vurdering af behov og muligheder for
bygningsfornyelse
De ordinære byfornyelsesmidler
Gennem de senere år er der påbegyndt en oprydning
af de dårligste ejendomme i byen og langs hovedvejen.
Senest er to beboelsesejendomme ved en tidligere møbelbutik blevet revet ned. Dermed er der blevet åbnet
op omkring butikslokalet og arealerne omkring er blevet
ryddet op, og det håbes. at lokalerne nu nemmere kan
genudlejes. Desuden har en beboelsesejendom på hovedvejen, overfor stationsområdet, fået tildelt midler til
renovering af facaden. Der er fortsat en dialog med ejeren
om en istandsættelse af ejendommen.
Det der springer mest i øjnene, når man færdes på hovedvejen, er dog stadig det indtryk af forfald, der kommer til
udtryk i mange dårlige boliger og triste facader. Især i området nærmest stationen tager mange tomme butikslokaler og utidssvarende butiksfacader fokus fra de butikker,
der endnu er driftige og velfungerende.

Vigtigheden af en harmonisk og indbydende bymidte
indgår derfor som en væsentlig faktor i områdefornyelsen, hvor forskønnelsen af byens torve og pladser gerne
skulle give investorer mod og lyst til at istandsætte, konvertere eller nedbryde de dårligste ejendomme.
De alm. byfornyelsesmidlerne prioriteres anvendt til ejendommene i umiddelbar nærhed af stationsområdet, hvor
også behovet generelt er størst.
Den helhedsplan for hovedgaden, der udarbejdes som
del af hovedgadeprojektet, udgør grundlaget for den videre dialog med nuværende ejere og evt. købere.
Øgede rammer for bebyggelse
Syddjurs Kommuneplan 2013, der blev offentliggjort 28.
januar 2014, giver mulighed for en højere og tættere bebyggelse langs med hovedgaden, og det er håbet, at de
øgede rammer for bebyggelse kan være igangsættende
for en omdannelse af randbebyggelsen. Byforyelsesmidlerne kan være et andet incitament. Brandingstrategiens
øgede identitetsfølelse og selvbevisthed kan være det
trejde incitament, mens områdefornyelsens fysiske forbedring og forskønnelse af byens rum kan være det fjerde
og mest påtrængende incitament, idet kontrasten mellem de triste facader og de nye byrum synligt forøges.
SAVE-registrering
Som grundlag for den oprindelige ansøgning om reservation af midler til områdefornyelsesprojektet blev der udarbejdet en registerring og SAVE-vurdering af bygningernes
bevaringsværdi. Registreringen vil blive indarbejdet i den
lokalplan for randbebyggelsen langs hovedgaden, der er
nødvendig førend omdannelsen kan ske, ligesom den vil
danne grundlag for beregning af tilskudsbeløbets størrelse, idet bevaringsværdige bygninger kan få op til 33 %
i tilskud.

Ejernes medvirken er nødvendig
Dialogen med de enkelte ejere er igangsat med henblik
på en tidlig inddragelse i processen og sådan at ejernes
egne interesser og ønsker kan indgå i helhedsplanen.
Helhedsplanen kan ikke virkeliggøres uden ejernes medvirken, ligesom facaderne bliver ikke istandsat uden ejerens medvirken.
De enkelte ejeres medvirken i forhold til at forskønne og
fobedre bygningernes facader ud mod hovedgaden, torvet og de øvrige offentlige pladser og torve i byen er afgørende for byfornyelsesindsatsen, og der er derfor stort
fokus på en tidlig dialog.
Særlig bygningsfornyelsesramme til Mørke
Der er i forbindelse med indsendelse af byfornyelsesprogrammet ansøgt om andel i den særlige udgiftsramme til
bygningsfornyelse, der kan anvendes i områder, hvor der
gennemføres områdefornyelse.
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i brev den
27. maj 2014 meddelt tildeling af en udgiftsramme på
1.000.000 kr. til anvendelse i Mørke. Er de tildelte udgiftsrammer ikke anvendt ved udgangen af 2014, kan de overføres til anvendelse i 2015. Er de heller ikke anvendt i 2015
kan de overføres til anvendelse i 2016. Herefter kan der
ikke ske overførsel.
Overordnet budget for bygningsfornyel- mio.kr.
sen i Mørke
Statslig udgiftsramme

1,0

Kommunale byfornyelsesmidler Mørke

1,0

Landsbypuljen 2015 (Forventet andel)

0,5

Forventet privat medfinansiering

4,0

I alt

6,5
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Kontakt

Postadresse:
Syddjurs Kommune,
Plan & Udvikling
Hovedgaden 77
8410 Rønde
Projekt ansvarlig / Kontakt person:
Alette Lena Skov-Hansen
Mail: alsh@syddjurs.dk
Tlf.: 87 53 50 58
Syddjurs Kommune
Mørke Distriktsråd:
Formand Kasper Urth
Mail: moerkedistritksraad@gmail.com
f: 8544 Mørke
Følg områdefornyelsesprojektet på:
www.mørke.dk
www.syddjurs.dk/Mørke Byfornyelse

