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Forord
Ansøgningen
Syddjurs Kommune har i budget 2019 og 2020 afsat
1 mio. kr. til områdefornyelse.
I december 2019 fik Syddjurs Kommune mulighed
for en ekstra ramme på 1 mio. kr. fra Puljen til Landsbyfornyelse 2016.
Byrådet godkendte i møde den 15. januar 2020 at
øge områdefornyelsen i Tirstup fra 1 mio. kr. til 2
mio. kr. og at igangsætte udarbejdelsen af et byfornyelsesprogram til godkendelse i Trafik-, Bygge og
Boligministeriet.
Fristen for godkendelse af program blev sat til 1. maj
2020.
Programmet
Områdefornyelsen af Tirstrup Bymidte tager udgangspunkt i det byfornyelsesprogram light, der blev
godkendt af Udvalget for plan, udvikling og kultur
den 3. april 2019.
Repræsentanter fra Rosmus Distriktsråd, Styregruppen for Landsbyfællesskabet Østdjurs, Borgerforeningen for Tirstrup og Omegn, Tirstrup Hallen, Tirstrup
Idrætsefterskole, Dagli’ Brugsen Tirstrup og lokale
foreninger havde sammen udpeget de væsentligste
problemområder i Tirstrup i forhold til bymiljø og
trafikale forhold samt kulturelle og sociale forhold.
Byfornyelsesprogram Light for Tirstrup blev præsenteret for hele byen på et stort borgermøde den 13.
maj 2019, og hvor der blev nedsat en arbejdsgruppe
for hvert indsatsområde.

I august 2019 fik Tirstrup endnu et projekt: Det nye
mødested Verdensmålenes Hus. Landsbyfællesskabet
Østdjurs har fået tilskud fra Realdania og Lokale- og
Anlægsfonden til at videreudvikle mødestedsprojektet henimod en ansøgning om tilskud til realisering
og anlæg. Verdensmålenes Hus er fremadrettet en
del af Byfornyelsen af Tirstrup og indgår i budgettet
med et væsentligt bidrag.
Projektet Nøgen Jomfru, Kunst i Byrummet, opstod
som idé på borgermødet den 13. maj 2019, og er
siden videreudviklet og indgår nu i områdefornyelsesprogrammet med en selvstændig budgetpost.
Borgerinddragelse
Borgerne i Tirstrup har været inviteret til byfornyelsescafé i januar, februar og marts 2020, hvor de
enkelte projekter og tilhørende budget har været
drøftet.
Projektcaféerne har været afholdt i byens pølsevogn
og privat hos formanden for borgerforeningen, men
Syddjurs Kommune har planer om at leje nogle tomme erhvervslokaler, som ramme for byfornyelsescafeerne, og som Åbent Kontor, hvor man kan kigge forbi
med idéer, ændringsforslag eller bare spørgsmål.
Lokalerne vil blive døbt Folkets Lokale og vil kunne
bruges til aktiviteter, der bringer folk sammen og
som en afprøvning af de aktiviteter, som borgerne
går og drømmer om kan blive en del af Verdensmålenes Hus.
Det videre arbejde
Med områdefornyelsesprojektet sættes der de kommende år fokus på Tirstrup, og det er intentionen,

at investeringerne i byfornyelsen skal geares mest
muligt i forhold til de øvrige investeringer i byen.
En af de størrer investeringer bliver det nye mødested - Verdensmålenes Hus, der er en ombygning,
modernisering og opgradering af den eksisterende
foreningsejede sportshal til et nyt mødested og en
bæredygtig ramme for fælleskab og bevægelse.
Tirstrup Idrætsefterskole ligger som nærmeste nabo,
og er den største bruger af Tirstrup Hallen, da efterskolen ikke har sin egen hal. Til gengæld har Idrætsefterskolen en kunstgræsbane, en agilitybane og
et crossfit terræn. Skolen har planer om at etablere
en mountainbike træningsbane - evt. et loop - og en
forhindrings- og træningsbane, som alle borgere i
klyngen også må benytte.
Landsbyfælleskabet Østdjurs har Bæredygtighed som
strategisk mål og projekter der igangsættes i landsbyfællesskabet skal understøtte FNs Verdensmål.
Da Tirstrup er en af landsbyerne i klyngen skal også
byfornyelsen af Tirstrup bidrage til løsningen af de
globale klimaproblemer, der er formuleret med FNs
Verdensmål, i Syddjurs Kommunes Bæredygtighedsstrategi, og i Landsbyfællesskabet Østdjurs’ Vision og
Handleplan.
Syddjurs, den 26. april 2020
Ole Bollesen , Borgmester, Syddjurs Kommune
Tilsagnet
Ministeriet for Trafik-, Bygge- og Bolig har den xx
meddelt tilsagn om støtte og godkendelse af byfornyelsesprogram for områdefornyelsen af Tirstup
Bymidte.
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LIV I TIRSTRUP

19 km
20 min

Tirstrup

13 km
12 min

44 km
40 min

© Syddjurs Kommune
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Beliggenheden langs hovedlandevejen er attraktiv
som bosætning i forhold til Grenå og AArhus, med 20
min til Grenå (18 km) og 40 min. til Aarhus (44 km) og 13
min. til Ebeltoft (13 km).
Lufthavnen ligger blot 5 km væk.
Rosmus Skole ligger 6 km væk

tirstrup - Beskrivelse af eksisterende forhold
Fysisk karakteristik
Assentoft

Beliggenhed
Tirstrup ligger i den nordøstlige del af Syddjurs
Kommune, placeret langs hovedlandevejen Rute 15
mellem Aarhus og Grenå, og i kort afstand til Aarhus
Lufthavn. Der bor 501 personer i Tirstrup, hvilket placerer Tirstrup som den 10. største by i Syddjurs.

Grenaa

Auning

Nimtofte

Pindstrup
Lime

Ryomgård

Skørring

Hovedlandevejen giver let adgang til infrastruktursystemet på Djursland, men præger samtidig byen
negativt med den store mængde gennemkørende og
tunge lastbiltrafik gennem byen.

Kolind
Thorsager

Mørke
Balle

Hadsten

Hornslet

Vejdirektoratet og Syddjurs Kommune har tidligere
haft planer om at anlægge en omfartsvej nord om
byen. Omfartsvejen er aldrig blevet anlagt, og vejtracéet er ikke med i den seneste kommuneplan.

Ugelbølle

Tirstrup

Rosmus

Rønde

Rodskov

Feldballe
Egens

Hinnerup

Tirstrup ligger i udkanten af Syddjurs Kommune i
landområdet uden for de to vækstbånd; det grønne
bånd langs letbanen og det blå bånd langs kysten.
Selvom Tirstrup med hovedlandevejen mellem Grenå
og Aarhus har direkte adgang til en af hovedfærdselsårene på Djursland oplever Tirstrup ikke nogen
mærkbar udvikling. En af årsagerne hertil er angiveligt byens triste og nedslidte udseende, der giver et
indtryk af en by i forfald og tilbagegang.

Vrinners

Knebel

Ebeltoft
Tved

Aarhus

Aarhus

Områdefornyelsen af Tirstrup har til formål at råde
bod herpå, og med Landsbyfællesskabet Østdjurs i
ryggen, er der noget der tyder på, at der kan komme
Nyt Liv i Tirstrup.

Syddjurs kommunep
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tirstrup - EKSISTEReNDe FORHOLd

Djursland Folkehøjskole
Råmosegård blev oprindeligg opført som fattiggård, senere blev det anvendt som hjem for hysteriske kvinder og siden 1965 som højskole. I dag er
Djursland Folkehøjskole særligt målrettet tilbud til
udviklingshæmmede.
Landskabet omkring Tirstrup
Tirstrup er omgivet af landbrugsland. Nordøst for
Tirstrup ligger et stor udstrakt og fladt hedeområde,
Tirstrup Hede, med en stor koncentration af gravhøje
Området nordvest for Tirstrup er præget af lufthavnen, mens området vest for Tirstrup er domineret
af et større skovområde med nåletræsplantage, der
tilhører ejendommen Skramsø. Området syd for
Tirstrup og vejen mod Ebeltoft er præget af skov.
Nåletræsplantagen ved Øksenmølle syd for Tirstrup
rummer et større sommerhusområde.

Tirstrup By
Tirstrup er en typisk vejby, hvor byvæksten fortrinsvis
er foregået langs hovedlandevejene Århusvej og
Ebeltoftvej. Her ligger de private servicevirksomheder i form af dagligvarebutik, servicestationer og
håndværksvirksomheder.
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Den ældste del af byen er koncentreret omkring Ballevej. I denne del af byen ligger kirken og de oprindelige 4-længede gårde.
Erhvervsområdet er beliggende i den sydlige del af
byen, og rummer blandt andet byens varmeværk.
Byens boligområder er opstået som mindre knopskydninger. 70’er parcelhuskvarteret ligger lige over
for skolen. 80’er parcelhuskvarteret lgger i forlængelse af idrætshallen med adgang til de attraktive
og store skovarealer syd for byen ved Øksenmølle.
De nyeste parcelhuse ligger mellem Idrætshallen og
Ballevej.

Erhverv
Tirstrup har som de fleste andre landsbyer haft
et rigere handelsliv end tilfældet er i dag, med en
blanding af kro, købmand, skole, landbrug og håndværksvirksomheder. Erhvervs- og Industriområdet
syd for byen blev etableret i 1960’erne med driftige
virksomheder. Tirstrup har haft et stort opland og en
forholdsvis stor andel af lokale arbejdspladser, der
har givet en daglig trafik, og som har skabt grundlag
for brugsforretninger og andre serviceerhverv, som
frisører og møbelbutikker.
Plejehjemmet er omdannet til et genoptræningscenter for hele kommunen med 30 arbejdspladser.
Brugsen og Idrætsefterskolen er i dag de eneste
andre virksomheder med mere end 10 ansatte.
90’er
tæt-lav
Balleve j

Århus

ve j

00’er
tæt-lav

70’er
Parcelhus

erhvervsområde

Ebeltoft vej

Nøruplund
Nord for byen findes to mindre skovområder; Sønderskov og Nørreskov, som begge hører til Herregården
Nøruplund, der har lagt navn til husmandsudstykningen. Nøruplund Husmandsudstykning og Herregården Råmosegård ved Drammelstrup et par km
mere mod øst er fornylig registreret og udpeget som
kulturmiljø.

80’er Parcelhus

10’er
Parcelhus

TIRSTRUP - ÅRHUSVEJ
HOVEDGADEN er domineret af
nedsldte facader
tomme butikker
forladte erhvervsbygninger

bebyggelsen langs århusvej bærer præg af den gennemkørende,
tunge trafik og fremstår
nedslidte.

den gamle kro. ombygget til
lejeboliger - to værelser med
fælles køkken og bad.
udlejes til pilotelever ved
aarhus lufthavn.
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tirstrup - EKSISTEReNDe FORHOLd
Offentlig service
Tirstrup er del af Rosmus Skoledistrikt, og børnehaveog vuggestuebørn er tilknyttet Børnehuset, der blev
opført i 2012 ved siden af Rosmus Skole. Tirstrup
havde sin egen skole indtil 1960’erne, hvor skolerne i
Balle og Tirstrup blev erstattet af en ny central skole,
som blev placeret i Rosmus - den mindste af alle
landsbyerne i Nordkommunen, som området hed
den gang. Et kompromis man også finder i landområderne i den tidligere Rosenholm Kommune med
Ådalskolen, som er centrum for den anden af kommunens landsbyklynger.
I den tidligere folkeskole i Tirstrup blev der i 1994
grundlagt en idrætsefterskole, som tilfører byen liv i
kraft af elevernes synlighed i bybilledet.
Det tidligere plejehjem på Århusvej er omdannet til
rehabiliteringscenter og ambulant genoptræningscenter for hele kommunen.
Byens idrætshal drives af en selvejende forening, og
benyttes af Tirstrup-Balle Idrætsforening. I tilknytning til hallen ligger selskabslokalerne Birkehuset.
Borgerforening for Tirstrup og Omegn har tidligere
været en aktiv forening, der hvert år stod bag mange
arrangementer.
Matrikulært kort fra 1880. Sognet strakte sig fra Bjørnholm og
Høgholm i nord til Øskenmølle i syd. Man ser Nøruplund omgivet af
fredskov, og den gamle lergrav, hvor Vesterkærvej i dag ligger.
Luftfoto fra 1965. Skolen blev opført i 1965 og Hallen i 1969.
Foto th. viser den gamle skole (rødestensbygningen) og det gl. hotel,
som i start 90’er blev bygget om til lejligheder. Det er her pilot-eleverne
bor.
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Kollektiv trafik
Busdriften mellem Grenå og Aarhus, og mellem
Ebeltoft og Randers via Ryomgård har betydet, at
Tirstrup har bibeholdt et væsentligt rammevilkår for
landsbyer forholdsvis langt fra de størrer byer.
Stationen i Trustrup er den nærmeste, selvom den er
beliggende i Norddjurs Kommune.
De seneste års nedskæringer af den kollektive trafik
og senest yderligere reduktion i antallet af forbindelser efter etableringen af Aarhus Letbane, har haft
en negativ indvikning på Tirstrup som attraktiv for
bosætning.
Placeringen af lufthavnen har ikke givet Tirstrup
fordele i form af et marked for overnatninger eller
lignende, og lufthavnens planer om udbygning med
hotel og erhverv er tiltrænkt en placering tættere på
lufthavnsterminalen. De seneste år har der dog været
et strej af Top Gun over Tirstrup, i kraft af de pilotelever, som bor til leje i byen, mens de er under deres 24
måneder lange uddannelse.

Gl. Skole
og Kro

Kirke
Firlængede
Gårde
Ny Skole
Idrætsefterskole i dag

TIRSTRUP - IDRÆTSEFTERSKOLE OG IDRÆTSHAL
tirstrup Idrætsefterskole blev
etableret i 1994 i den gamle
skolebygning, der havde stået
tom i 2 år.

TIRSTRUP HALLEN Og TIRSTRUp
IDRÆTSEFTERSKOLE
liv i tirstrup- udviklingsplan
udarbejdet af DGi - blev fulgt op
af en kunstgræsbane i dec. 2016.
området mangler yderligere
aktivitetr, hvis tirstrup skal
vende udviklingen

legepladsen passes af borgerforeningen. den benyttes
sjældent og trænger til en del
fornyelse eller erstatning.
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tirstrup - en landsbyhistorie
”Købmand Sørensens forretning var en fin og stor forretning. Der var den egentlige butik, hvor der var kolonial i
den forreste del og isenkram, lidt legetøj i den inderste del.
Foran i disken var der lige som små skrå glasruder, hvor
der lå småting. Disse ruder kunne kun åbnes af ekspedienterne. Bag ved disken var der skabe og skuffer, nærmest
som et reolsystem langs væggen. Der var også her mange
ansatte.
Når man løb til købmanden for at købe ind, havde vi ikke
penge med, for familien havde en kontrabog, hvor alt blev
noteret. Vores far betalte så en gang om måneden, og det
foregik på købmand Sørensens kontor. Far fik så en stor cigar og en pose brystsukker (bolsjer) med hjem til børnene. I
forlængelse af butikken havde købmanden også foderstof,
og der kom alle gårdmændene og handlede.
Udover købmanden var der også en brugs, den lå i enden
af krobygningen, som nu er omdannet til lejligheder. Der
handlede vi ikke, for det var jo nemmere ved købmanden,
og den var også meget større. I forgangen til Brugsen
kunne man også stå, hvis man skulle med rutebilen. Det
var navnlig i dårligt vejr og om vinteren.
Vi havde også 2 slagterforretninger. Den ene nede i vores
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ende af byen, og en anden på Vesterbro, som vi kaldte den
del af byen. Det var begge store og fine butikker, men det
var også før man handlede med kød andre steder.

I byen var der også et stort mejeri, og vi havde en mælkemand, der kørte rundt med mælk, men vi hentede normalt
mælk ved forpagteren.

Senere kom der også en lille købmandsbutik ude i byen.
Skousen havde en købmandsforretning, lige hvor man nu
kører ned fra den gamle del af byen og op på hovedvejen.

Nede i byen havde vi også et sprøjtehus, hvor der var
brandsprøjte. Senere blev der bygget et frysehus ved siden
af, og der kunne man købe en fryseboks. Lægen boede lige
nedenfor præstegården.

Vi havde også en manufakturforretning, hun hed
Augusta.
Der var en elektriker, et savværk og indtil flere tømrere.
Der var også i hvert fald 2 murermestre. Smeden tror jeg
boede i Drammelstrup.

Ellers bestod selve byen mest af gårde. Der var dog også
en gartner, en karetmager, en skomager, en barber, en bager og en skrædder. I Drammelstrup var der også et røgeri,
hvor man kunne få røget spegepølser, skinker osv. ”

TIRSTRUP - BaLLEVEJ
Tirstup, Tiirstup. kendes fra
1350 som Tistorp. (torp =
udflytterbebyggelse).

Tirstrup Kirke. den Nuværende
form er opført i 1465, hvor Otte
Nielsen Rosenkrantz fra Herregården Bjørnholm (fra 1961
ændret til Høgholm), lader den
middelalderlige kirke i romansk
stil nedrive og opføre denne nye
kirke med mure af munkesten i
sengotisk stil.

Tidligere rummede Tirstrup
Kirke et af landets største klenodier fra den tidlige middelalder – et krucifiks med forgyldte
kobberplader fra ca. 1150-1200.
I mange år har man opbevaret
det på Nationalmuseet, men
ved kirkens 500-års jubilæum i
1967 fik kirken en tro kopi som
erstatning

SIDE 11 - Byfornyelsesprogram

TIRSTRUP - PROBLEMER
Trafikeret hovedgade

Lavt børnetal

nedslidt legeplads

Den umiddelbart største udfordring for Tirstrup er
den trafikerede hovedgade, som deler byen i to, og
dernæst husene langs hovedgaden, som fremstår
udtjente og i dårlig stand. Flere af husene har stået
tomme i længere tid, og selvom der er flere fine
huse indimellem, er hovedindtrykket forfald og
tilbagegang.

Tirstrup har haft en stabil udvikling, men ikke mange
nye børnefamilier. Antallet af børn i byen er faldet
naturligt i takt med at børnene er vokset op.
I Tirstrup bor der 501 indbyggere. Der er 81 par uden
børn, 98 enlige uden børn og 41 par med børn.
Par med børn i rækkehuse dominerer statistikken.
Dernæst seniorfamilier med fraflyttede børn i villa og
parcelhuse. Af 250 husstande er de 192 uden børn.

På arealerne mellem idrætshallen og Idrætsefterskolen er der indrettet et crossfit område, som bruges i
sommerperioden. Legepladsen, som borgerforeningen har skænket byen, trænger til fornyelse og nye
udfordringer.

Tomme grunde
Nogle af dårligste bygninger er de sidste år opkøbt
til nedrivning. Det første hus lå Århusvej 38. Grunden
er stadig i privat eje, og der er ikke sket nogen ny
udvikling på dette sted. Grunden indgår som et af
fælleshaverne i Tirstrup.

udlejningsboliger
Langs Ballevej er udfordringen særligt, at flere af
husene er udlejede og ejerne bor langt væk. De er
derfor mindre interesseret i at ofre istandsættelse
eller at udenomsarealerne bliver passet.
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Mindre aktivitet i hallen
Tirstrup Hallen har de seneste år oplevet en nedgang
i aktiviteter, bl.a. som følge af et faldende børnetal.
Hallen blev opført i 1969 med midler indsamlet
lokalt. Der er gennem årene sket forbedringer af
hallen f.eks. er cafeteriet, der lå på 1. sal og med det
klassiske glasparti ind mod idrætshallen, omdannet til fitness center. Halinspektørkontoret er nu et
mødelokale og spillerrum til 3. halvleg. Fitness centeret har en del brugere og oplever stadig stigning i
medlemsantal.

TIRSTRUP - potentialer
folkets lokale
udstilling
mødeaktivitet
foredrag
krea - værksted
pop-up giv det videre
fab-lab
reparationsværksted

engagerede borgere
landsbyklynge
mødested
bofællesskaber

istandsatte ejendomme og
borgere med ressourcer
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TIRSTRUP - ressourcer og potentialer
potentialer

Porten til Landsbyfællesskabet

Tirstrup er en del af Landsbyklyngen Østdjurs - og
oplever en styrket kraft i at være en del af et fællesskab på tværs af alle landsbyerne omkring Rosmus
Skole og Børnehus. Skolen er naturligt den største
fællesnævner for samtlige landsbyer i klyngen.

Beliggenheden på landevejen mellem Aarhus og
Grenå giver Tirstrup en særlig beliggenhed som
’porten’ til Syddjurs i forhold til trafik til og fra Grenå
- og som første anknytningspunkt for hele Landsbyklyngen Østdjurs og til de attraktive naturområder
langs med kysten i den nord-østlige del af Syddjurs
Kommune.

Tirstrup har en Dagli’ Brugs. Klyngens eneste anden
dagligvarebutik ligger i Balle. Her måtte købmandsbutikken lukke for 5 år tilbage, men byens borgere
gik sammen og købte købmandsbutikker, og fandt
en ny købmand, som nu driver butikken videre.
Dagli’ Brugsen i Tirstrup udvidede for 4 år tilbage,
og butikken har et stort opland, der strækker sig ind
i Norddjurs Kommune. Beliggenheden direkte ud
til landevejen er uden tvivl en medvirkende faktor
til butikkens succes. Det, og så en dygtig uddeler,
som forstår værdien af at engagere sig lokalt. Han er
således medlem af bestyrelsen i Idrætsefterskolen og
i Djursland Folkehøjskole ved Drammelstrup.
I landsbyklyngen er der en masse spirende ideer:
•
•
•
•
•
•
•

Den grænseløse festival
Farmers Marked - Mikkeldag - Mobile
Markedsbod
Bofællesskaber
Fællesspisninger
Projektcafeer i forsamlingshuse på skift i klyngen
Idrætsefterskolen udvidere sin værelsesfløj
Djursland Folkehøjskole er aktiv i klyngen
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Bebyggelsen langs med hovedgaden efterlader den
besøgende med et indtryk af en nedslidt by i forfald
og resignation. Men Tirstrup er mere end det.
Den kommende områdefornyelse har derfor som
primært fokus at forskønne den centrale del af byen,
omkring hovedvejen, og udnytte det vækstpotentiale byen har i kraft af sin placering mellem Aarhus og
Grenå - men særligt som indgangen til Landsbyfællesskabet Østdjurs.

forpligtende samarbejde og borgerinddragelse
samarbejdspartnere

Aktiviteter

Borgerforening for Tirstrup og Omegn er den aktive
partner i byfornyelsen. Borgerforeningen repræsenterer byens borgere og de lokale foreninger.

Der har været gennemført en Gør Byen Ren dag,
og der er planer om at lave flere af den type fælles
arbejdsdage.

Landsbyfællesskabet Østdjurs, der er områdets
Distriktsråd er den anden vigtige samarbejdspartner, og områdefornyelsen i Tirstrup indgår som et af
landsbyklyngens projekter. Landsbyfællesskabet har
udarbejdet en vision og strategi for klyngen, hvor
bæredygtighed og FN’s Verdensmål spiller en central
rolle. Byfornyelsen i Tirstrup skal, som alle de andre
projekter i landsbyklyngen, bidrage til FN’s Verdensmål, den grønne omstilling og en bæredygtig
udvikling.

Nogle af de idéer, der fremkom på borgermødet
og de efterfølgende byvandringer, er allerede effekturet i kraft af borgerforeningen og med hjælp
fra lokale borgere - f.eks et juletræ, som blev sat
op på hovedgaden ud for den gamle kro og tændt
første søndag i advent. Byens andet juletræ står ved
kirken, i den gamle del af Tirstrup, mens det nye
juletræ er synligt for alle der passerer gennem byen
eller handler i brugsen.

Landsbyfællesskabets bestyrelse er en aktiv medspiller for byfornyelsen, og landsbyklyngens kommende
mødested; Verdensmålenes Hus, der skal ligge i
Tirstrup, er et konkret samarbejdsprojekt mellem
landsbyklyngen, borgerforeningen og de øvrige foreninger i Tirstrup, og for resten af landsbyklyngen, da
mødestedet er hele landsbyklyngens mødested.

borgermøder
Byfornyelsesprocessen blev startet op på et borgermøde den 13 maj 2019, hvor 80 borgere deltog.
På mødet blev der nedsat 5 arbejdsgrupper med
hvert sit fokus.
Arbejdsgrupperne mødes på skift og drøfter forskellige tiltag. Kommunens landdistiktskoordinator bistår
med afklaring af ønsker og behov, og holder trådene
sammen.

Der er byfornyelsescafé hver 2. tirsdag i byens
pølsevogn, og der er planer om at leje nogle tomme
erhvervslokaler som ramme for møder og aktiviteter
med relation til områdefornyelsen og til afprøvning
af nogle af de ideer, som har været drøftet i relation
til det nye mødested ved hallen og Verdensmålenes
Hus.
Landsbyklyngen afholder projektcafé hver måned
med fællesspisning. Projektcaféerne rykker rundt
mellem alle forsamlingshuse og mødesteder i
klyngen, og er dels ramme for en fælles orientering
og drøftelse af status, og et arbejdsmøde for de arbejdsgrupper, der har gang i et projekt, hvor de kan
havde adgang til distriktsrådet og til kommunens
udviklingskonsulent, som kan rådgive og vejlede
omkring tilladelser, finansiering eller formidle kontakt til andre af kommunens forvaltningsområder.
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kommunikation og formidling
digital kommunikation
Borgerforeningen for Tirstrup og Omegn har en
facebook gruppe, som er flittigt benyttet, og en del af
kommunikationen foregår ved opslag og oprettelse
af begivenheder på facebook.
Verdensmålenes Hus har sin egen instegram profil og
en facebook gruppe.
Landsbyklyngen Østdjurs har en hjemmeside og en
Facebook side, hvor information bliver delt.

fællesspisning og projektcafe
Billetter til fællesspisninger og projektcafé bliver
formidlet på kommunens portal GoSyddjurs og annonceret i de lokale ugeaviser.
Endelig bliver invitationer til større fælles begivenheder også formidler gennem opslag på skolen, i
brugsen og på de lokale infotavler i landsbyerne ,
oftest ved forsamlingshusene.

direkte mail
Der er en stor gruppe, som modtager information
direkte via mail, men generelt er kommunikation
og formidling en udfordring - og der er til stadighed behov for at have fokus på at have en god
kommunikation.
Pølsevognen i Tirstrup bestyres tilfældigvis af Borgerforeningens formand og pølsevognen fungerer
derfor som en lokal telefoncentral - det er her nye
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idéer opstår, det er her lokal hjælp rekrutteres, og det
er her informationen naturligt koncentreres. Det er
derfor ikke tilfældigt, at det giver mening, at invitere
til uformelle byfornyelsesmøder i pølsevognen - og
for at gøre det let at huske, gennemføres de hver 2.
tirsdag i lige uger.

walk and talk
Nogle af møderne har været walk and talk, nogle af
møderne har været afholdt privat i et køkken, men
de fleste af møderne har foregået i det lille lokale - og
hen over hovedet på almindeligt spisende gæster,
som alle nysgerrigt har lyttet med og nye møder er
opstået ad denne vej.

fælles aktiviteter
Den bedste kommunikation er den der foregår fra
mund til mund, og jo flere der er informeret, jo bedre.
Derfor er der meget fokus på at skabe rammer for at
mødes og være sammen og lave ting i fællesskab.
Kommunen kan med områdefornyelsen skabe rammerne, men livet, fællesskabet og aktiviteterne kommer ikke af sig selv. Det kommer kun, hvis folk kan
lide hinanden, og de kan lide at være sammen.
Det skal være sjovt, og det skal give mening.

folkets lokale

LINKS

Ved siden af pølsevognen er det tidligere bilværksteds- og synshal sat i stand efter at have stået tomt
og ubrugt hen. Synshallen er fornylig blevet lejet ud
som omfordelingskontor for PostNord, men de gamle
kontorlokaler står fortsat tomme, og der er en forhandling igang om at låne eller leje lokalerne for en
periode til aktiviteter i relation til byfornyelsen - f.eks.
en udstilling om landsbyens historie, som kan være
til inspiration for de tiltag, der sættes igang.

Borgerforeningen for Tirstrup og Omegn
Facebook:

digital opslagstavle
Syddjurs Kommunes hjemmeside samler præsentationer fra de offentlige møder og referater fra byfornyelsescaféer, så man kan finde dem her, hvis man
endnu ikke er på maillisten.

Landsbyfællesskabet Østdjurs
Facebook: Fra udkant til forkant - Landsbyfællesskabet Østdjurs
www.oestdjurs.dk
Verdensmålenes Hus
Instegram
Facebook: Mødestedet - Verdensmålenes Hus
Syddjurs Kommune
www.syddjurs.dk/områdefornyelse-af-tirstrup

aktiviteter og indsatser
INDSATSOMRÅDER
Områdefornyelsen består dels af Trafikale Indsatser og dels af Sociale og Kulturelle Aktivteter. De
forskellige indsatser søges kombineret, så f.eks.
fælleshaverne, som umiddlebart giver et grønnere
og mere frodigt indtryk af Tirstrup, samtidig bliver
nye mødesteder og ramme for nye aktiveter, f.eks.
spejderaktiviteter.
Det er derfor svært skarpt at adskille trafikale forbedringer fra sociale og kulturelle forbedringer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forskønnelse af Århusvej og Ballevej
Bygningsforbedring facader mod hovedgaden
Trafikale forbedringer
Stier
Fælleshaver
Kunst i byrummet
Spejdere
Bytorv - Legeplads Mødested - Verdensmålenes Hus

Forskønnelse af hovedgaden
Områdefornyelsen af Tirstrup søger at forbedre
førstehånds indtrykket af Tirstrup set fra hovedlandevejen mellem Aarhus og Grenå gennem en forskønnelse af byrummet og en forbedring af bygningerne
langs med hovedlandevejen.
Trafikale forbedringer
Dernæst at forbedre bebyggelsen langs den gamle
hovedgade, Ballevej, som er påvirket af tung trafik
fra lastbiler til og fra grusgravene ved Balle og affaldsdeponeringen i Glatved, og hurtigkørende biler
generelt.
Der er ønske om hastigheddæmpning og at Ballevej

lukkes for tung trafik.
Stier
Tirstrup opleves at ligge isoleret, omgivet af trafik,
intensivt dyrkede landbrugsarealer og en lufthavn,
omgivet af høje hegn. Der findes uforstyrrede markveje og skel, som måske kan indgå i et større sammenhængende stistystem end tilfældet er i dag, hvor
mulighederne for at bevæge sig ud i landskabet omkring Tirstrup umiddelbart virker meget begrænsede.
Kendskabet til de stier, markveje og naturlige skel,
der kan betrædes, er begrænset, og måske er indsatsen blot at synliggøre og dele eksisterende viden om
mulige forbindelser og at lave en sti, hvor forbindelsen mangler.
Husmandsudstykningen Nøruplund rummer en
stilhed og en skønhed, som kunne være et aktiv for
Tirstrup, hvis der kunne skabes mulighed for en sti.
En cykelsti mellem Tirstrup og Rosmus har fået fornyet opmærksomhed med det nye mødested. Stien skal
være den kortest mulige og gå på tværs af marker og
skel, hvis den skal blive en succes. Det skal være en
natursti i grus, som det er muligt at cykle på.
Fælleshaver
De tomme grunde langs hovedgaden indrettes til
fælleshaver med forskelligt indhold. En af haverne
stilles til rådighed for spejderne.
Kunst i Byrummet
Projektet har fået titlen Nøgen Jomfru og er en audiotiv fiktiv fortælling, inspireret af lokale hændelser i

Tirstrup, og som vil guide dig fra sted til sted mellem
de byfornyede dele af Tirstrup, hvor fortællingen
forstærkes gennem påvirkning af lugt, syn, føle og
smagssans
Spejderne
Århusvej 1 er spejdernes nye hjem. Staldlængen
rummer de praktiske elementer, som toiletforhold og
depot, og ellers foregår alle aktiviteter udendørs.
Der er forslag om en bålhytte og et shelter.
Bytorv
En omlægning af parkeringsarealerne ved Birkehuset og Tirstrup Hallen kan frigøre areal til et endnu
større mødested og bytorv med aktiviteter for byens
borgere. I området findes i dag en legeplads, en petanque bane og de aktivieter, som Idrætsefterskolen
råder over, kunstgræsbane, crossfitt, beach volley, og
som alle i byen i princippet må benytte, når idrætsefterskolen ikke selv bruger dem.
Legepladsen er for meget små børn, og har ikke
været tilføjet noget nyt i en lang årrække. Der er et
ønske om at opgradere den.
Mødested - Verdensmålenes Hus
Tirstrup Hallen er landsbyklyngens eneste idrætshal,
og hallen har potentiale for endnu flere aktiviteter.
Børnehaven var tidligere indrettet i en nyere et-plans
tilbygningen til hallen, som i dag anvendes af efterskolen til fitness.
Birkehuset er i dag forpagtet ud til en restaurandør i
Ebeltoft. Der er plads til 120 personer. Der arrangeres
fællesspisninger og portvins smagning i samarbejde
med brugsen, og Birkehuset kan lejes af private til
f.eks.komfirmationer og runde fødselsdage.
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oversigtSkort over støtteberettigede foranstaltninger
Trafikale forhold

Kulturelle og Sociale forhold

Forskønnelse af hovedvejen, Århusvej og Ballevej
Stier

Mødesteder
Torve og pladser
Kunst i byrummet

Kunst i Byrummet

En audiotiv fiktiv fortælling
inspireret af lokale hændelser
guider dig gennem Tirstrup
fra sted til sted

Århusvej

Ballevej

Begrønning
Forskønnelse
Ny skiltning

Tirstrup
Fælleshaver
Spejdere
Shelter
Bålhytte
Frugthave

Hastighedsdæmpning
Spærret for tung trafik
Oprydning
Forskønnelse
Små hjørner med nye bænke

Gadekær

Tirstrup
Fælleshaver

Picnic
Solhave
Udsigt
Insekthotel
Blomsterhave
Væksthus
Frøbank
Hængekøje

Verdensmålenes
Hus Elite idræt
Tirstrup
Bytorv
Petanque
Legeplads
Motions- og træningsbane
Overdækket terrasse
Parkering

© Syddjurs Kommune
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Sport og Bevægelse
Fitness og Motion
Klublokale
Møderum
Værksteder
Selskabslokaler
Køkken

trafik og bymiljø
Nedslidte facader tilbydes hjælp
til istandsættelse.
Fortove rengøres og genoprettes efter behov
gaderummet begrønnes gennem
allétræer på privat jord og
hvor det er muligt

tomme grunde indrettes til
fælleshaver med forskellige
indretning og aktivitet

ballevej trafikfredeliggøres
og forskønnes . fortove renses
op og beplantning ud mod vej
beskæres.
vejforløbet indsnævres evt.
med markering af cykelbane til
reduktion af hastighed.
bygningerne langs vejen tilbydes tilskud til
bygningsforbedring.
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Hovedgaden - Århusvej
forskønnelse og begrønning
Begrønningen af Århusvej søges gennemført ved at
plante træer langs vejen. Der er valgt paradisæbletræer, der blomstrer, og en spiselig sort.
Århusvej er en del af hovedlandevejen fra Grenå til
Aarhus og administreres derfor af Vejdirektoratet. Det
er meget begrænset, hvad der kan gennemføres af
ændringer langs vejen. Århusvej er adgangsbegrænset og pålagt en vejbyggelinie 8,5 m fra vejmidte.
Alle træer langs vejen skal derfor plantes uden for
vejbyggelinien og på privat jord eller kommunal jord.
Vejdirektoratet vil også skulle godkende alle nye
overkørsler eller ændret anvendelse af ejendomme
med overkørselstilladelse til Århusvej.
En større frodighed langs gaden forslåes gennemført ved at omdanne de tomme grunde til grønne
oaser. Indsatsen er beskrevet for sig under Tirstrup
Fælleshaver.
Endelig handler forskønnelsen af Århusvej om at give
facaderne et løft, bl.a. ved at yde tilskud til bygningsforbedring, og ved en generel oprydning i beplantningen langs vejen. Der har været afholdt en fælles
Gør Byen Ren Dag, og der er planer om flere.
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HovedgadeN - ballevej
forskønnelse og trafikregulering af Ballevej
Der er ønske om at dæmpe trafikken på Ballevej. Der
bliver kørt for hurtigt, og det føles utrygt at færdes
langs med vejen. Ballevej anvendes endvidere som
smutvej for lastbiler mod Balle, grusgravene omkring
Rosmus og Reno Djurs’ affaldsdeponi ved Glatvej.
Ballevej har et forholdsvist bredt gadeforløb, der gør
det muligt at have høj hastighed. Samtidig efterlader de nedslidte facader og de forsømte fortove et
indtryk af et mennesketomt vejforløb.
Der ønskes et forbud mod gennemkørsel af tung trafik på Ballevej. Der ønskes endvidere et forbud mod
parkering af lastbiler med motoren i tomgang i mere
end 1 minut.
Den eksisterende sti fra Ballevej til Idrætshallen fortjener en opgradering og ny skiltning.
Der er en lille pladsdannelse foran kirken og menighedshuset. Pladsen anvendes til byens juletræ.
Der er forslag om at opgradere denne og andre små
pladser, og hvor der mere eller mindre tilfældigt er
sat en bænk.
Det er foreslået at ændre belysningen langs Ballevej,
så det føles mere trygt at færdes om aftenen og i
vinterhalvåret.
Anlæggelse af cykelsti eller markering af en cykelbane langs begge sider af vejen vil gøre det mere trygt
både at cykle og at gå langs Ballevej.
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stiforbindelser
SAMMENHÆNGENDE STISYSTEM
Djursland Folkehøjskole

Drammelstrup

der er et ønske om at etablere en Stiforbindelse mellem
djursland Folkehøjskole I Drammelstrup, så eleverne selv
kan gå til brugsen ad en mere tryg rute uden at skulle risikere at miste livet på de smalle veje, der anvendes af store
landsbrugsmaskiner og tunge lastbiler .
der er Et ønske om at etalbere et sammenhængende stistystem og gøre det muligt at gå en runde i byen
der er et ønske om at etablere en cykelsti til Rosmus Skole
med den kortest mulige afstand langs markskel og diger.
Der er tale om en grussti man kan cykle på.

Nørruplund Husmandsudstykning

et sammenhængende stisystem vil lette adgangen til naturen, der omgiver Tirstrup, skovområderne syd for Tirstrup
og kulturmiljøet Nøruplund nord for byen.

Den nye vej til Glatved Affaldsdeponi
Rosmus

Rehabilitering
Spejderne

Grusgrav

Tirstrup
Tirstrup Hallen
6 km i afstand mellem skole og hal

Rosmus Skole og
Børnehus

Kirkeskoven
Mod Hyllested
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TIRSTRUP - fælleshaver
Århusvej 24
Flere af naboerne har udtrykt ønske om at købe grunden som tillæg til egen have. Det skal undersøges om
det er muligt at sætte to eller flere paradisæbletræer
og et blomsterbed i et 2 m bredt bælte langs vejen.

Århusvej 34
Århusvej 38

Der er forslag om at sætte en række paradisæbletræer og bøgehæk med græs. Resten af grunden skal
have lov at vokse vildt med vilde blomster. Der skal
være en særlig sammensætning af blomster med
højt indhold af nektar og pollen. Den blottede facade
på nabobygningen forelås anvendt til et gigantisk
insekthotel. Aktivitetshuset Virkelyst vil gerne bistå
med viden om egnede materialer.
Der er forslag om et væksthus og at indsamle frø til
en løbende fornyelse og udbygning af blomstermarken. Der er endelig forslag om hængekøjer omkring
det lille bålsted, som er bevaret.

Århusvej 34

Århusvej 34

Århusvej 38
Huset blev revet ned i 2011 og siden er grunden
groet mere og mere til.
Der er forslag om at fælleshaven skal anvendes som
picnicområde. Haven er nabo til pizzariaet. Grunden
er i privat eje og ejeren bor i Københavnsområdet.

Århusvej 1

Århusvej 38
Århusvej 1

Århusvej 34
Århusvej 24

Beskrives nærmere under Spejdere
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kulturelle og sociale aktiviteter
mødesteder

aktiviteter

NYE MØDESTEDER

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Virkelyst på Ballevej. For Pensionister og Førtidspensionister. Sundhed, ældre og social betaler
husleje. Man betaler lidt for at være med i klubben og låne klubbens værktøj.
Ældrecafé i genoptræningscenteret.
Brugsen. Det uformelle mødested.
To benzinstationer - kun den ene har stadig
butik.
Pølsevognen. Byens telefoncentral.
Pizzaria Århusvej 36A.
Tirstrup Gl. Kro. Ølstuen i kælderen findes endnu.

•

Legeplads ved hallen.
Petanquebane.
Kunstgræsbane til fodbold, beachvolley, agility
og cross fitt på Idrætsefterskolens udearealer.
Skolen tillader andre at låne det, hvis det afleveres i samme stand.
Branddam Vesterkærvej.

•
•

Menighedshuset.
Kirken.

•

Tirstrup Idrætshal. Åben for idrætsforeningens
medlemmer.
Fitness. Åben for medlemmer.

•
•

Skatere i en privat hal på en gård - ikke åben for
alle
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•
•
•
•
•

Dilletant i Idrætshallen.
Fællesspisninger i Birkehuset.
Fællespisninger i Ældrecaféen.
Ældreaktiviteter i Virkelyst :Trædrejeri og glasfusing. PC kørekort.
Juletræstænding ved Kirken.
Korsang i menighedshuset.
Sommerfest. Borgerforeningen.
Flagallé. Borgerforeningen.
Brugsen arrangerer portvinsmagning og fællesspisninger sammen med Birkehuset.

Aktører
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tirstrup-Balle Idrætsforening (TBI)
Pensionistforeningen
Ældrerådet
Menighedsrådet
Borgerforeningen for Tirstrup og Omegn
De Gule Spejdere
Landsbyfællesskabet Østdjurs.
Djursland Folkhøjskole
Birkehuset
Rosmus Skole
Tirstrup Hallen
Tirstrup Idrætsefterskole

Kroflbane
Bålhytte og Shelter ved spejderne
Tirstrup fælleshaver
Tirstrup Bytorv. Nye aktiviteter at mødes om
Verdensmålenes Hus
Folkets lokale. Århusvej 6

NYE AKTIVITETER:
•
•
•
•
•
•

Nyt juletræ foran den Gl. Kro.
Gør Byen Ren Dag.
Reparationsværksted.
Trænings- og motionsbane ved Idrætshallen.
Moutainbike træk ved Idrætskolen. Loop.
Den gamle materialegård på Gråskegårdevej:
Belægninger og rampe lige til at skate på.

Mødestedet - verdensmålenes hus og TIRSTrUP BYTORV
verdensmålenes hus

siden håndbold og batminton var de dominerede
sportsgrene.

Verdensmålenes Hus er det nye mødested for hele
Landsbyfællesskabet Østdjurs. Projektet har mulighed for at søge om tilskud til realisering fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden (LOA) på op til 4,5
mio. kr. ved en krone til krone finansiering. Projektet
har indtil videre fået 200.000 kr. Realdania og LOA
til at udvikle projektet henimod et skitseprojekt og
anlægs- og driftsbudget, der kan danne grundlag for
ansøgning til fase 2, realisering.

Verdensmålenes Hus har ambition om at være fremtidens mødested for bevægelse, læring og bæredygtighed. Mødestedet vil integrere social, økonomisk
og miljømæssig bæredygtighed, og forene landsbyklyngens behov med Idrætsforeningens, Idrætsefterskolens, Birkehusets og borgerne i Tirstrups nuværende behov og ønsker for fremtiden.

Tirstrup Hallen er valgt som klyngens mødestedsprojekt. Hallen er den eneste idrætshal i landsbyklyngen.
Alligevel er aktivitetsniveauet dalende. Hallen har et
stort uudnyttet potentiale, som et sådant projekt vil
kunne forløse.

Idrætsefterskolens elever har en tiltrækningskraft på
områdets unge, både negativt og positivt, og Verdensmålenes Hus kan blive det nyt fælles mødested,
hvor de to grupper af unge kan interagere.

Bæredygtighed og FN’s Verdensmål er gennemgående for Landsbyklyngens vision og strategi, og også
af den grund er idrætshallen et velovervejet valg.

I Tirstrup ligger kommunens genoptræningscenter,
og der er et potentiale for at udvikle et samarbejde
mellem Verdensmålenes Hus og Rehabiliteringscenter Tirstrup i forhold til selvtræning, bevægelse og
sociale aktiviteter i øvrigt.

Hallen er opført i 1975, og fremstår umoderne og
ufleksibel. Der er behov for en energirenovering
såvel som en generel opdatering. Der er sket meget

Landsbyklyngen kan bruge Verdensmålenes Hus til
de månedlige fællesspisninger og projektcafé, ligesom bestyrelsen kan bruge huset som projektkontor.
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Mødestedet - verdensmålenes hus og TIRSTrUP BYTORV
Idrætshallen skal sætte en ny standard og kunne
rumme fremtidens idræt, sport og bevægelse - særligt elitesportsgrene og nye aktiviteter, som efterspørges blandt efterskoleelever, f.eks. performance,
dans, teater og musik.
Landsbyfællesskabet har søgt og fået 355.000 fra
NRGIs værdipulje til en bæredygtig energioptimering
af Tirstrup Hallen. Landsbyfællesskabet har yderligere
fået 400.000 kr. fra Landdistriktspuljen til projektledelse og formidling af mødestedsprojektet.
Målet er en bæredygtig energioptimering af idrætshallen, som samtidig indeholder et element af læring,
f.eks. at man kan følge sit eget vandforbrug, mens
man forbruger det, eller sit strømforbrug.
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Der er et ønske om at skabe visuelle forbindelser mellem de forskellige aktiviteter, både internt og eksternt
i forhold til omgivelserne. Der arbejdes med en idé
om at skabe en ny forbindelse på langs af bygningen,
som en slags rygrad, som forbinder de forskellige
aktivitetsområder på tværs og åbner bygningen op.
Der vil være fokus på intelligent ombygning, der gør
det muligt at optimere brugen, uden at bygge til i
væsentligt omfang.
De bæredygtige elementer kan være alt fra energiproduktion, genindvinging, grønne tage, vandforbrug, passiv solvarme, solceller, nedsivning, genbrug,
affaldshåndtering, genbyg - integreret i tag, gulve og
vægge, og analysere data og uddrage brugbar viden
og læring til skolebørn og alle der kommer i huset.

Mødestedet - verdensmålenes hus og TIRSTrUP BYTORV
tirstrup bytorv
Bytorvet tager udgangspunkt i den udviklingsplan
for Tirstrup som DGI udarbejdede i 2013 sammen
med de lokale borgere.
Projektet indeholder en nye legeplads, en overdækket terrasse, en omlægning af parkeringspladserne til
hallen og en aktivetering af de grønne områder syd
for hallen langs birkealléen.
Idrætsefterskolen har planer om at omdanne en stor
bakke af overskudsjord fra etablering af kunstgræsbanen til en mountainbike track bane, ligesom skolen
har et ønske om en motions- og forhindringsbane til
supplement til deres agility og crossfitt.
Det har været foreslået at inddrage landbrugsarealerne øst for hallen. Den første trekant er ejet af
Syddjurs Kommune. Idéen er at etablere et friluftsgartneri med dyrkelse af grønsager til restauranten,til
brug i Birkehuset og i Ebeltoft, og til køkkenet på
Tirstrup Idrætsefterskole, på rehabiliteringscenteret
og på Djursland Folkehøjskole.
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TIRSTRUP - kunst i byrummet
nøgen jomfru
Idéen til kunstprojektet kom på et borgermøde fra en
lokal billed- og performancekunstner. Som nytilflytter til Tirstrup fornemmer hun, at byen gemmer på
fortrængte og tabuiserede historier, som de fleste
tilsyneladende kender, men ingen taler om.
Kunstprojektet er en vandrefortælling inspireret af
lokale historier og hændelser og har fået navnet Nøgen Jomfru. Nøgen Jomfru eller Tidløs er en krokuslignende forårsblomst, der er indtagende smuk, men
dødelig giftig.
Den fiktive fortælling om Tirstrup vil være inspireret
af historier fortalt af lokale borgere og vil som en
audiowalk lede den besøgende gennem byen og
forbi de steder, hvor historiske hændelser måske
- måske ikke fandt sted, og hvor byfornyelsen har
tilført en ny sanselig oplevelse ved brug af farver,
lyde, dufte og smag, der understøtter den auditive
fortælling.
Første fase i projektet bliver at lokke disse gemte historierne frem gennem forskellige sansepåvirkninger,
som en art emotionel arkæologi.
I anden fase omskrives de indsamlede og løsrevne
historier til en samlet fiktiv fortælling, der omdannes
til en auditiv form.
Kunstprojektet fremføres ved en urpremiere, hvor det
auditive udtryk suppleres med performancekunst og
levendegørelse af de fysiske nedslag i byen.
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Kunstprojektet vil give mulighed for at opdage nye
sider af Tirstrup, som nok på overfladen virker trist
og tømt for liv, men som under overfladen gemmer
på stor dramatik og forbudte følelser. Vandrefortællingen kan opleves i sin helhed, som en iscenesat
byvandring, eller som enkeltelementer. Uanset
hvordan, efterlades man med et indtryk af Tirstrup,
der har berørt alle sanser. Tirstrup vil ikke være den
samme som før.
Kunstopgaven skal løfte byfornyelsesindsatsen,
så den fysiske forandring får følgeskab af en lokal
fortælling, der skaber nysgerrighed og interesse for
byens rum, og som kan give byen en ny selvforståelse og fælles identitet.

statens kunstfond
Projektet har fået tilskud 50.000 kr. fra Statens Kunstfond til en kunstskitse. Områdefornyelsen har afsat
50.000 kr. til den fysiske realisering af kunstprojektet.
Kunstprojektet vil inteagere og have konkret indflydelse på udformningen af de forskellige nedslag.

de gule Spejdere
spejderne i Tirstrup
De gule spejdere i Tirstrup havde base i erhvervsområdet ved Gråskegårdevej på den gamle materielgård, som de havde leje af kommunen. De havde fået
tilladelse til at bruge kirkens skov syd for erhvervsområdet, og på materielgården stod en gammel
skurvogn med toilet.
Spejderne havde gerne villet være et andet sted med
lidt mere natur, og havde spurgt hallen og idrætsefterskolen om der kunne blive plads til dem et sted.
Der havde været grønne spejdere i Tirstrup tidligere,
men det gamle klubhus havde kommunen solgt til
en brevdueforening. Fordi de gule spejdere har medlemmer i SFO alderen skal der være adgang til toilet.

Spejderlederen og ejeren forslår at der opføres en
bålhytte og sheltere, som spejderne kan bruge, men
som også kan være gavn for resten af byen. De har
endvidere foreslået at der plantes en æblelund eller
frugthave, og at der etableres en sti rundt om søen,
så gangbesværede og kørestolsbrugere også kan
nyde søen, bålhytten, frugthaven og parken.
Søen og parken er beliggende i landzone, og opførelse af bålhytte og shelter dette sted kræver, at
området udlægges som rekreativt område i Syddjurs
Kommuneplan. Kommuneplanen er lige nu i offentlig
høring. Forslaget er indsendt som høringssvar og
projektet afventer den endelige vedtagelse af Syddjurs Kommuneplan 2020.

På et af byfornyelsesmøderne tilbyder den nye ejer af
Århusvej 1, den gamle teglgård i den modsatte ende
af byen, at spejderne kan være i et hjørne af parken,
tæt ved søen, og at de kan leje en del af værkstedsbygningerne, og på den måde få adgang til toilet og
depot.
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pulje til aktiviteter
Tilskud til fælles aktiviteter
Der er afsat en pulje til fælles aktiviteter, som kan
skabe en ramme at være fælles i, og som kan teste
borgernes idéer inden der vælges en permanent
løsning.
En af aktiviteterne er borgerforeningens årlige sommerfest, som skal gentænkes. Der er afsat en pulje til
at udvikle et nyt koncept.
En anden aktivitet er madspilds fællesspisninger,
hvor maden bliver lavet i fællesskab af lokal overskudsproduktion og madspild.
En tredje aktivitet er at afholde byfornyelsescafé hver
2. tirsdag
En fjerde aktivitet er Gør Byen Ren aktioner.
En femte aktivitet er et møde med, om og for de
unge - i byens pizzaria.
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En sjette aktivitet er at leje et tomt erhvervslokale, og
kalde det Folkets Lokale, og lade det være ramme om
forskellige borgeriniterede aktiviteter som f.eks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reparationscafé
Giv-det-videre - byttecentral
Øvelokaler
Mødelokaler
Danseværksted
Krea værksted
Udstilling af Tirstrup Bys Historie
Sted for kunstprojektets aktiviteter
FAB lab
Foredrag
Så er der tegnefilm med popcorn
m.fl.

Resten er til de aktiviteter, der endnu kan opstå, og
som endnu ikke er formuleret.
Eneste krav er at den skal være for alle, og at den skal
være afklarende i forhold til områdefornyelsen af
Tirstrup.

målsætninger og målbare succeskriterier
succeskriterier
Områdefornyelsen af Tirstrup er en succes, når følgende målsætninger er opfyldt 1 år efter af projektet
er afsluttet:
At borgerne i Tirstrup er mere tilfredse med deres by
og vil anbefale Tirstrup for andre.
At aktivitetsniveauet er steget med flere fælles
aktiviteter.
At hovedgaden er forskønnet og de tomme grunde
er omdannet til grønne oaser fyldt med liv.
At bygninger langs hovedgaden og Ballevej er i
bedre stand.
At der er skabt nye fællesskaber og nye mødesteder.
At Kunst i Byrummet har været medvirkende til en
fornyet interesse for Tirstrup.
At Tirstrup er blevet ’porten’ til Landsbyfællesskabet
Østdjurs.
At der er skabt nye samarbejder med landsbyklynger i Norddjurs omkring bæredygtighed og FNs
Verdensmål.
At Verdensmålenes Hus er samlingspunktet for byen
og for landsbyklyngen.
At de gule spejdere har et permanent sted at være og
at de tænder årets juletræ.

SIDE 31 - Byfornyelsesprogram

TIDS- OG handleplan
Organisering af projektforløbet
Der er nedsat arbejdsgrupper for Århusvej og for Ballevej. Arbejdsgrupperne har mødtes til byvandringer
og der arbejdes administrativt på at afklare en række
af de problemer, som borgerne listede op.
Der har været afholdt en Gør Byen Ren-aktion, og
der vil blive gennemført flere af denne type fælles
arbejdsdage.
Forskønnelsen af hovedgaden indeholder en række
forskellige indsatsområder og flere af dem er indbyrdes afhængige.
Kunst i Byrummet skal udvikles imens hovedgadeprojektet fortsat er åbent og formbart. Projektet
indeholder en opstartsfase første halvår 2020, en
udviklingsfase i andet halvår 2020 og en realiseringsface i første halvår 2021.

Aktivitet

2 kv 2020

Århusvej
Ballevej
Fælleshaver
Kunst i Byrum
Stier
Spejdere
Bytorv
Mødestedet
Aktiviteter
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3kv 2020

Etablering af fælleshaver på de tomme grunde langs
Århusvej er umiddelbart til at gå til. Naboerne til Århusvej 24 er interesserede i at købe jorden og lægge
det til deres respektive haver. Grundsalgsafdelingen
har opgaven. Det skal afklares, om der kan sættes
allétræer og etableres et blomsterbed, som en del af
vilkår ved salget.

Stigruppe har allerede afklaret en del spørgsmål i forbindelse med et sammenhængende stisystem. Det
har været nødvendigt at finde alternative forbindelser og sænke ambitionsniveauet flere steder.
Cykelstien til Rosmus Skole har til gengæld fået ny
næring med Verdensmålenes Hus og stigruppen vil
rette sit lys i den retning.

Etablering af frugthave og område for spejdere med
shelter og bålhytte på Århusvej 1 er afhængig af, at
området kan blive udlagt som et rekreativt område i
Kommuneplanen. Forslag til Syddjurs Kommuneplan
2020 er fremlagt i offentlig høring. Projektet kan tidligst realiseret ultimo 2020, når kommuneplanen er
endeligt vedtaget og der kan søges byggetilladelse.

Verdensmålenes Hus og Tirstrup Bytorv udvikles i
sammenhæng. Det betyder at Tirstrup Bytorv reelt
ligger lidt stille, da fokus i starten af projektperioden
naturligt er på Hallen.

Der er søgt om tilskud fra kommunens Naturpulje
til etablering af blomsterhave og insekthotel på Århusvej 34. Projektet vil starte op som et af de første.
Projektet er afhængig af vejret, plantesæsonnen og
frivillig arbejdskraft.

4kv 2020

1 kv 2021

2 kv 2021

3kv 2021

Da områdefornyelsesmidlerne er en del af finansieringen kan der blive behov for at forlænge tidsfristen
i forhold til Verdensmålenes Hus.

FRIST FOR GENNEMFØRELSE
1. maj 2022
4 kv 2021

1kv 2020

1. maj 2022

opgørelse over behovet for bygningsfornyelse
NEDRIVNING AF DÅRLIGE BOLIGER

Fra venstre mod højre:
Århusvej 29 før istandsættelse
(2 foto)
Århusvej 24 før nedrivning

Bygningsforbedring af ejendomme langs hovedgaden i Tirstrup har været et prioritet siden 2017, og
Syddjurs Kommune har gennem årene foretaget flere
opkøb af tomme boliger til nedrivning.
Der er således givet tilskud til opkøb og nedrivning af
Arhusvej 24, Århusvej 34 og Århusvej 38.

Århusvej 34 før nedrivning
Århusvej 38 før nedrivning
Ballevej 15. Følges.
Århusvej 36. Følges.
Ejendommen blev solgt på
tvangsauktion før kommunen
kunne nå at lave en handel.

bygningsforbedring

CBkort - Google Street View
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Pulje til Landsbyfornyelse 2020 er prioriteret tilskud
i områder med igangværende byfornyelse. Der er
givet tilskud til bygningsforbedring af Århusvej 29 og
Århusvej 46-48, og ejere af ejendomme langs Ballevej
og Århusvej er opfordret til at søge om tilskud.
Mange af ejendommene er udlejningsboliger, og da
det kræver en vis medfinansiering fra ejeren selv, er
det erfaringen, at det kan være vanskeligt at få bygningerne byfornyet, særligt hvis ejeren bor langt væk
eller ingen tilknytning har til byen.
Behovet for bygningsfornyelse vurderes at være på
min. 500.000 kr.
BYGNINGSFORNYELSE - PULE TIL LANDSBYFORNYELSE 2019 og 2020 - Bevilget
Århusvej 24

Opkøb og nedrivning

350.000

Århusvej 34

Opkøb og nedrivning

420.000

Århusvej 29

Tilskud til bygningsforbedring

Århusvej 38

Tilskud til nedrivning

Århusvej 46-48

Tilskud til bygningsforbedring

Århusvej 36

Ejendommen følges

Ballevej 15

Ejendommen følges

48.000
135.000
47.000
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budget for de støtteberettigede udgifter
BUDGET OMRÅDEFORNYELSE AF TIRSTRUP
Tirstrup Områdefornyelse
Århusvej og Ballevej
Sammenhængende stiforbindelser
Fælleshaver
De gule spejdere
Mødestedet Verdensmålene Hus
Kunst i byrummet - Nøgen Jomfru
Tirstrup Bytorv
Pulje til aktiviteter
I alt
ØVRIGE TILSKIUD
Kunst i det offentlige rum
Verdensmålenes Hus
Verdensmålenes Hus
Verdensmålenes Hus

Statens Kunstfond
Landdistriktspuljen
NRGI pulje
Realdania

Kommunale Investeringer jf. Budget 2019 og overslagsårene
Områdefornyelse 2019
1.000.000
Områdefornyelse 2020
1.000.000
Kommunal pulje til landsbyklynger
300.000
Pulje til Landsbyfornyelse 2020
4.6 mio. kr.
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Stat
100.000
50.000
75.000
75.000
500.000
25.000
100.000
75.000

Kommune
100.000
50.000
75.000
75.000
500.000
25.000
100.000
75.000

Samlet
200.000
100.000
150.000
150.000
1.000.000
50.000
200.000
150.000

1.000.000

1.000.000

2.000.000

50.000
350.000
400.000
200.000

500.000 kr. til Tirstrup
500.000 kr. til Tirstrup
150.000 kr. til Østdjurs
500.000 kr. NYBOSKAB

INVESTERINGSredegørelsE
Kommunale investeringer
Der er forventning om, at områdefornyelsen vil sætte
gang i den private bygningsfornyelse, og at de sidste
ubebyggede grunde kommer til salg.
Der har ikke været den store investeringslyst i øvrigt
i mange år, men der er forventning om, at byfornyelsesindsatsen og landsbyklyngens øvrige projekter vil
tiltrække nye tilflyttere og investorer.
Syddjurs Kommune er i dialog med ejeren af ubebyggede, men lokalplanlagte grunde, for at afdække
årsager. Der er stor interesse for at etablere seniorbofællesskaber, og Ballevej 20, der er lokalplanlagt
til tæt-lav boligbeyggelse, er velegnet til formålet.
Syddjurs Kommune og en privat ejendomsudvikler er
i dialog med ejeren om et projekt.
Kommunal pulje til landsbyklynger
Landsbyklyngen Østdjurs har fået tilsagn om tilskud
på 150.000 kr til aktivitet og projekter fra puljen til
Landsbyklynger. Puljen deles ligeligt mellem landsbyklyngen Østdjurs og Liv i Ådalen. Midlerne kan
anvendes til aktiviteter i Tirstrup eller til aktiviteter i
landsbyklyngen, som indirekte kan have en positiv
effekt på Tirstrup, som attraktiv for bosætning.

Verdensmålenes Hus
Realdania har givet 200.000 kr. til projektudvikling.
Tilskuddet giver samtidig adgang til at søge op til 4,5
mio kr. til anlæg med en 50 % medfinansiering. En
del af medfinansieringen kommer fra områdefornyelsesprojektet, hvor der er afsat 1 mio. kr. Tirstrup Hallen forventes at kunne bidrage med yderligere medfinansieringen, og resten vil skulle søges fra fonde.
Projektet har allerede fået fondsstøtte på i alt 750.000
kr., og der arbejdes på yderligere fondsansøgninger.
Nyboskab
Bofællesskabsprojektet Nyboskab har til opgave at
udvikle to modeller for bofællesskaber i overflødiggjorte landsbrugsbygninger, tomme erhvervsbygninger eller andre funktionstømte bygninger. Projektet
har fået tilskud fra den statslige byfornyelsesforsøgspulje på 1,7 mio kr. til ombygning og etablering af
to bofællesskaber. Det ene bofællesskab er allerede
etableret i Rosmus. Det andet bofællesskab søges
etableret i eller omkring Tirstrup.
Investeringen forventes at have en positiv betydning for Tirstrup og byens fremtidige image og
tiltrækningskraft.

Private investeringer
Tirstrup Idrætsefterskole inviede den første kunstgræsbane i kommunen i september 2017. Skolen
planlægger i 2020 en ombygning af værelsesfløjen
på 15 mio. kr. , og den nye investering kan tolkes
positivt, og som et udtryk for, at Idrætsefterskolen
har fremgang og oplever stor søgning. Idrætsefterskolen har stor betydning for dagliglivet i Tirstrup, og
de afledte effekter af skolens investeringer er bl.a. til
gavn for områdets håndværkere.
Dagli’ Brugsen er den største tilbageværende virksomhed i Tirstup. Brugsen investerede i en omfattende ombygning for 4 år siden, og fremstår stadigindbydende og ny. Butikken har et stort opland og
udgør et stort aktiv for Tirstrup.

SAMLEDE INVESTERINGER I TIRSTRUP OG LANDSBYKLYNGEN ØSTDJURS
Bevilget
Områdefornyelse i Tirstrup statslig og kommunal
Bygningsfornyelse + Landsbyfornyelsespulje 2020

Ekstra kommunalt

Ektra Fondstilskud Samlet investering

2.000.000

2.000.000

800.000

300.000

Verdensmålenes Hus Realdania og fonde

1.950.000

1.000.000

NYBOSKAB - Byfornyelsens forsøgsmidler

1.700.000

500.000

Pulje til Landsbyklynger (kommunal pulje)

Realdania

150.000

1.100.000
4.500.000

1.700.000

9.200.000
2.200.000
150.000
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organisering
Realdania og LOA
Syddjurs Kommune Byrådet
DGI

Konsulenter Esben Frost
og Ikki Knudsen

Trafik-, Bygge- og Boligministeriet

Fagudvalg (PUK)
Verdensmålenes Hus Styregruppe

Rådgivere og
samarbejdspartnere

Administrativ Styregruppe
Afdelingsledere for Kultur
Plan og Mobilitet

Overordnede myndigheder

Vejdirektoratet
Distriktsrådet +
Tirstrup Borgerforening +
Udviklingskonsulent

Statens Kunstfond

Samarbejdspartnere:
Tirstrup Idrætsefterskole
Rosmus Skole
Tirstup Hallen
Birkehuset
Bytorvet ogVerdensmålenes Hus

Foreninger i Tirstrup
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Fælleshaver og
Hovedgaden

Tirstrup Idrætsforening

Stier

Kunst i
byrummet

Virkelyst - Ældrecenter

Ballevej

Spejderne

Kontakt
Postadresse:
Syddjurs Kommune,
Kultursekretariatet
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft
Projekt ansvarlig / Kontakt person:
Alette Lena Skov-Hansen
Mail: alsh@syddjurs.dk
Tlf.: 87 53 50 58
Syddjurs Kommune
Landsbyfællesskabet Østdjurs:
Formand Lars Robdrup
Mail: lar@syddjurs.dk
Borgerforeningen Tirstrup og Omegn
Formand: Marc Nöckel
Mail: marc@kasmass.com
Følg områdefornyelsesprojektet på:
www.østdjurs.dk
www.syddjurs.dk/områdefornyelse- af -tirstrup

