
 

  

STORT FREMMØDE PÅ STARK-GRUNDEN
Knap 150 engagerede borgere og lokale ildsjæle deltog i borgermødet om Ebeltoft i 
udvikling, da Syddjurs Kommune afholdte BYFORUM på STARK-grunden mandag den 
16. august 2021. 

På borgermødet blev der orienteret om seneste nyt fra Ebeltoft i Udviklings 
koordineringsgruppe og de syv frivillige projektgrupper: Posthusgruppen, 
Jernbanegadegruppen, Museumsgruppen, Kyststigruppen og Fiskerihavns-gruppen 
samt de to tema-grupper, som arbejder med ’Bosætning’ og ’Det gode børne- og 
ungdomsliv’. På mødet stod det soleklart: alle arbejder med stor energi for at skabe 
den bedst mulige udvikling af Ebeltoft. 

BYFORUM
”EBELTOFT SKAL BYGGES PÅ 
STÆRKE FÆLLESSKABER OG 
BÆREDYGTIG BYUDVIKLING”
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ET KLART BUDSKAB FRA BORGMESTEREN
– KUN SAMMEN KAN VI LØFTE EBELTOFT

DEN FREMADRETTET PROCES

VIL DU VIDE MERE?

Næste skridt i Ebeltoft i Udvikling kommer til at byde på en bredere kommunikations-
strategi og i 2022 skal der igangsættes en række prøvehandlinger på baggrund af 
arbejdsgruppernes arbejde. Udviklingsprojektet går derfor en spændende tid i møde, 
hvor det bliver muligt at se fysiske tiltag og midlertidige aktiviteter i byrummene. 

Hvis du er nysgerrig og vil vide mere om projektet kan spørgsmål rettes til 
projektleder Jeppe Nørager på jepn@syddjurs.dk. De frivillige arbejdsgrupper er altid 
åbne for nye medlemmer, også her kan Jeppe hjælpe dig med at blive sat i kontakt 
med grupperne. 

Ebeltoft by og havn rummer helt særlige kvaliteter og potentialer, og med 
byudviklingsindsatsen Ebeltoft i Udvikling er der sat fokus på at styrke Ebeltoft 
som en levende og sammenhængende søkøbstad. Over de seneste år har en række 
frivillige borgere fra lokalområdet helliget sig til projektarbejdet og arbejdet visionært 
med Ebeltofts udvikling. 

Ole Bollesen fremhævede i sin velkomsttale, at det netop er borgerinddragelse og 
gode idéer, som skal være med til at sætte rammen for byens udvikling:

”Det er ideer, tanker og forslag der skal være med til at kvalificere 
den kommende udvikling af byen. Vi ønsker at få alle gode ideer på 
bordet og inddrage alle i samtalen om hvorledes vi indretter vores 
by.” 

Generelt stod det klart på borgermødet, at det er den strategiske sammenhæng 
på tværs af byen, som skal være i fokus samt flere grønne og rekreative byrum, der 
inviterer til ophold, leg og fællesskab. 
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