INVITATION TIL

BYFORUM
BORGERMØDE OM EBELTOFT I UDVIKLING
MANDAG DEN 16. AUGUST 2021 KL. 16.00 PÅ STARK-GRUNDEN I EBELTOFT

Det er nu muligt at samles igen, og vi glæder os til at fortælle nyt om de
igangværende projekter. Vi inviterer alle med interesse for byudviklingen
i Ebeltoft til at deltage. Kom og hør nyt og bidrag med dine egne ideer.

E B E LT O F T I
UDVIKLING

– fælles om fremtiden

”

Byforum, der er et åbent mødeforum for interessenter, er en vigtig del af organiseringen
og arbejdsformen i Ebeltoft i Udvikling. Her inviteres borgere, erhvervsdrivende, turist
attraktioner og foreninger til at bidrage til arbejdet i Ebeltoft i Udvikling. Møder i Byforum
afholdes, når der er behov for at kvalificere oplæg til udviklingsplaner eller behov for at
udfolde idéer og projekter i nye netværk med involvering af relevante aktører, der sammen
løfter opgaven med at gøre ideer til virkelighed.
Fra “Ebeltoft i udvikling – sammenfatning og anbefalinger 2020”

Ebeltoft i Udvikling
Ebeltoft by rummer helt særlige kvaliteter og potentialer, og med byudviklingsindsatsen Ebeltoft i Udvikling er der sat fokus på at styrke byens
bylivskvalitet og fremme byens fysiske og mentale sammenhængskraft
mellem Ebeltofts bymidte og byens kyst- og havnearealer.
På Byforum kan du høre seneste nyt fra Ebeltoft i Udviklings koordineringsgruppe og projektgrupperne: Posthusgruppen, Jernbanegade
gruppen, Museumsgruppen, Kyststigruppen og Fiskerihavnsgruppen, som
alle arbejder dedikeret på at skabe den bedst mulige udvikling af Ebeltoft.
Du introduceres også til de nyetablerede grupper, Bosætningsgruppen og
Det gode børne- og ungdomsliv, som præsenterer deres ideer og frem
tidige arbejde.

—
De foreløbige resultater
Koordineringsgruppen vil på Byforum præsentere indholdet i den udarbejdede rapport, “Ebeltoft i udvikling – sammenfatning og anbefalinger
2020”, og lægge op til en drøftelse af projektets fremtidige udvikling.

—
Det fremtidige arbejde
Arbejdsgrupperne består af borgere fra lokalområdet. På Byforum vil
arbejdsgrupperne være repræsenteret på en markedsplads bestående
af projektboder. Ved de enkelte boder vil man kunne orientere sig om
projektarbejdet og drøfte resultaterne og det fremtidige arbejde med
medlemmerne af arbejdsgrupperne.

—
Deltag i arrangementet
Som deltager får du mulighed for at stille spørgsmål til projektet og byde
ind med dine idéer og holdninger til projektindsatserne. Måske ønsker du
også at tilslutte dig en af projektgrupperne? På Byforum får du mulighed
for at forhøre dig nærmere ved de enkelte arbejdsgruppeboder opstillet i
forbindelse med arrangementet.

”

Ebeltoft skal styrkes som en levende, sammenhængende søkøbstad. En by, som formår at
bruge sine historiske rammer til at skabe et moderne, kreativt og mangfoldigt byliv med
unikke attraktioner, som giver dybe, vedkommende og nære oplevelser til store og små.
En by, som lugter af salt, har et unikt og dynamisk kunst- og kulturliv og som giver en
levende fornemmelse af byens historie som søkøbstad gennem en inkluderende og
inspirerende atmosfære af liv og kraft.
Visionsbeskrivelsen fra “EBELTOFT Visions- og udviklingsplan for Ebeltoft by & havn”
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Praktisk information
Mandag den 16. august 2021 fra kl. 16 til 19
STARK-bygningen, Bagvænget 12, 8400 Ebeltoft
Dagens program kan hentes på syddjurs.dk/byforum
Senest 9. august på syddjurs.dk/byforum
Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig
Ebeltoft i Udvikling, Syddjurs Kommune

