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

Køreplan for borgerinddragelsen

INVESTORMØDE
MANDAG D. 16/9 KL. 17.30 – 19.30
I MØRKE IDRÆTSCENTER (MØDELOKALET OVEN PÅ)
Dette møde henvender sig primært til erhvervsdrivende, ejendomsejere (på hovedgaden), investorer og andre med interesse
i investorprospekter, planlægning, finansiering og tilskudsmuligheder. På dette møde deltager Chef for Plan og Udvikling Tina
Degn og Direktør Poul Møller.

TEMADAG: DET FYSISKE BYMILJØ
LØRDAG D. 26/10 KL. 9.00 – 13.00
I MØRKE IDRÆTSCENTER
En konstruktiv dag hvor byens borgere arbejder med konkrete
ideer og problemstillinger. Fokus vil være på hovedgaden,
byparken, stationsområdet og sikring af de bløde trafikanter.
Hvad skal der ske?

TEMADAG: SOCIALE/KULTURELLE TILTAG
LØRDAG D. 2/11 KL. 9.00 – 13.00
I MØRKE IDRÆTSCENTER
En konstruktiv dag hvor byens borgere arbejder med konkrete
ideer og problemstillinger. Fokus vil være på sociale og kulturelle
tiltag for alle aldersgrupper – indendørs og udendørs.
Hvad skal der ske?

