Notat ‐ Workshops
Workshop 1‐ Museumspladsen
Rekreativt område



Bynær strand – fyldte meget
Multianvendelig plads – legeplads, skulpturpark med overraskelser

Promenaden og vinteraktiviteter




Ramblaen – bevægelse langs strandpromenaden
Vandsportsaktiviteter
Skøjtebanen

Sammenhæng




Fra Museer til hotel – et sammenhængende byrum
Fregatten og Glasmuseet skal mere ud på pladsen
Få skabt noget aktivitet, som trækker folk til.

Workshop 2 – Fiskerihavnen
Balance



Balance – ml. Fiskeri og maritime aktiviteter og det kommercielle
De to er hinandens forudsætninger

Det autentiske havneliv må ikke forsvinde




Det at fange fisk og lande fisk er en del af det, som gør en Fiskerihavn
De rodede byrum hører til
Maritime aktiviteter som bådebyggeri er relevante

Trusler


Boliger

Understøttende funktioner




Nye boligformer på naboområderne skal understøtte det maritime miljø
Arbejde med midlertidighed for at prøve noget af
Vi vil gerne finde ud af, hvad vi kan have på de forskellige arealer.

Workshop 3 og 5 Ebeltoft om 20 år
Bæredygtighed – alt hvad vi gør i byen fra nu af og de næste 20 år skal gennemsyre vores.





Boligbyggeri
Infrastrukturelle udfordringer – vi taler om elbusser
Parkerer vi udenfor og shuttler folk til byen

Erhverv og fællesskaber








Hvor skaber vi arbejdspladser i byen – videnserhverv/kreative erhverv
kontorfællesskaber, udstillingsfællesskaber, værkstedsfællesskaber
Hvordan bruger vi vores lokale detailhandel – bruge det, som er i lokalområdet
- Kan vi f.eks. købe grøntsager, som måske er dyrket på grobund
Om 20 år vil vi arbejde mere sammen og på tværs i generationer, på tværst af erhverv,
beskæftigelse
Ikke de store erhvervsvirksomheder, men en skov af mindre virksomheder, som vil arbejde sammen
Arbejdsfællesskaber, hvor man går sammen i små virksomheder og gør hinanden gode.
Ûberwerke, Maltfabrikken, Grobund
Sammenhøringhed og samskabelse.

Infrastruktur




Færge – cykel
Omfartsvej
Infrastruktur har betydning om 20 år.
- Selvom vi arbejder sammen i arbejdsfællesskaber, har vi også brug for pendling til og fra byen.

Uddannelsesinstitutioner





Drøm om en uddannelses by
Efterskoler
Eller uddannelser inden for noget, som byen er god til
Skal vi uddanne havbiologer

Hvad siger verdenssamfundet om Ebeltoft




Mønstersamfund, som man bliver tiltrukket af
Man vil elske at bo i Ebeltoft
Ebeltoft tiltrækker internationale borgere og verdenspressen

Bosætning – det har vi, og det skal vi





Byde på en række aktive seniorer
Vi skal derfor også fastholde en tilflytning af aktive seniorer
Vi skal tiltrække børnefamilier, og der skal tænkes i fællesskaber og moderne boligtyper
Bosætning skal støtte op om den stedlige identitet og byens særlige steder

’
Om 20 år


Heltårsturisme om 20 år
- Vi har skabt et attraktivt handelsliv, således at vi har åbent hele året.
- Der vil være gode butikker og vi kan fortælle den gode historie som handelsby.
- Drømme om havnepromenaden er ikke end
- Havnefacaden er en del af Ebeltofts profil udadtil - Havnepromenaden – som i Nice eller blot en sti

Workshop 4 - Udfordringer


Infrastruktur – Strandbygårdsvej er udfordret for små cyklister
- Svær t at komme over stranden
- Flyt udlejningsfirmaer udenfor byen, så de ikke belaster trafikken
- Lempelig parkering under Eblefestival, så man ikke får p-bøder.
- Færgen sejler for sjældent ca. 25 gange om året i forhold til at vi har en hovedvej gennem byen.
- For lidt p-pladser inde i byen
- -Dårlig skiltning



Børnefamilier
- For få legepladser og for få opholdsrum.
- Manglende tilflytning af børnefamilier



Fælles om pladsen og fællesskaber
- Der mangler fælles arrangementer – f. eks. Byens rum
- Fælleslokaler til foreningers arrangementer – som f.eks. i Kolind og Rønde



Kan vi få Grobund mere ind i vores by.



Turisme
- Turister rækker om sommeren
- Turismen skal spredes ud
- Dårlig service overfor turister

Workshop 1
Referat for museumsområdet (Posthus grund mm.):
Tovholder: Henrik Skovbjerg
Referent: Jesper Klarskov Mogensen
Åbningsspørgsmål: Hvilke typer aktiviteter kan man forestille sig, der bedst muligt tilgodeser alle 4
parametre?
Antal deltagere: 17
‐

Henrik startede med at beskrive området og de ”begrænsningerne” der er med fredning og
pumpestation.

Bystrand:
Der er en drøm om bystrand med reference til Barcelona (Rambla). Det blev nævnt at der har været
offentlig badestrand på dette areal og at der har være en campingplads
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐

Pumpe sand op og flytte tangen.
Støtter op om det view fra Jernbanegade.
Fredningen kan måske
Sejlklubben har taget det i brug i forbindelse med surf og undervisning.
o Der er gode forhold til surfermiljø
o Græsplanen ved Tangdigerne bruges til at rigge til.
o Det er fem stjernet surf område.
o Turist potentiale med udlejning,
o Vil også være rigtig godt til byens unge.
o Strand er der måske ikke plads til, men i stedet at rykke den
Det er vigtigt at tænke hele forløbet langs promenaden i en helhed.
Der er kærlighedsstien.
Der er flere der ønsker at man ser på hele promenaden som en helhed og ikke kun fokusere på
o Hvorfor bruge den gode plads til parkeringspladser.
o Det vil være godt at bruge festpladsen til parkering.
Der er forskellige bud på hvor bystranden skal være nede for Jernbanegade, nord for hotellet og
halvøen.
En bilfri bystrand skal være et tilbud til dem der bor i byen og dem der er turister der bor i byen og
som ikke nødvendigvis har bil til at besøge de mange andre strande i kommunen.
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Turisme:
‐
‐
‐
‐
‐

Turisme er meget vigtig for Ebeltoft og man skal bruge området langs vandet bedre.
Der mangler en strand i Ebeltoft
Der er efterspørgsel for københavnere uden bil som ønsker ferieboliger.
Bilfri bystrand kan være et træk plaster
Der mangler en stor legeplads. Det kunne godt være et sted langs promenaden, måske ved posthus
eller turistkontor arealet
o Bred enighed om behovet for legeplads
o Skaterbanen bruges allerede og i nærheden til denne på den anden side af Strandvejen
kunne godt være en legeplads.
o Pæn og kunst legeplads.
o Visuel stimulerende
o Super kilen reference

Biler:
‐

Der bliver også en ny måde vi bruger bilerne på fremover. Det skal vi også tænke ind i hvordan vi
benytter arealer.

Parkering:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Ide om parkering uden for byen og busser ind til byen.
Brug parkeringspladserne skiftevis til parkering og til andre formål.
Der er forskellige meninger om behovet og hensyn til parkeringspladser.
Der har været planer om store parkeringspladser uden for nationalparken og med busser ind.
Der er behov for at bibeholde parkeringspladser ved Fregatten og Glasmuseet
Der er pres på parkeringspladser. Det kan være et stort problem om sommeren.

Jernbanegade:
‐

Jernbanegade skal være mere indbydende og lede ned mod vandet og skabe op et smukt syn ud
over vandet.

‐
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Promenaden:
‐

Der mangler stop undervejs på forbindelse langs promenaden.
o Hvad vil folk stoppe op efter?
o Når der surfes, så er der folk der stoppe op med deres børn.
o Pladsen foran Glasmuseet kan bruges. Hæk der bevæger sig
 Tænker kunst ind i disse kreative opholdssteder
o Der er brug for aktiviteter der ikke kun koster penge som Fregatten og Glasmuseet
 Overraskelser med tilgængelige værker
 Jo flere aktiviteter langs promenaden, jo mere vil det smitte af på Fregatten og
Glasmuseet
o ”Vi skal have verdens bedste bystrand”

Arealerne ved posthuset og turistkontoret:
‐
‐
‐
‐
‐

Dette areal har stort potentiale til at bruge det til aktiviteter
Skøjtebane henover pumpestationen eller lignede aktivitet?
Der er ikke ønske om hotel eller lignende på disse arealer
Der er stor opbakning til Skøjtebane i vinter perioden
Det må meget gerne være multifunktionelt og kunne bruges til forskellige aktiviteter
o Det må ikke blive for fint, men skal være noget i en løbende proces

Ebeltoft som cykelby:
‐

Oplagt med udlejning af el‐cykler rundt i bakkerne.

Vinter aktiviteter:
‐
‐
‐

Skøjtebane om vinteren ‐ Stor opbakning blandt deltagere til dette.
Surf og kajak sæsonen er lang
o Kite surfere bruger også aktivt Vibæk Strand
Vinterbad

Fregatten:
‐
‐

‐
‐

Forslag om at få åbnet Fregatten op med værksteder ude på pladsen. Have aktiviteter der så gør at
folk gerne vil ind, så de stadig for entre penge
Der er ønske fra direktøren af Fregatten om at åbne mere op og gentænke oplevelsen for
besøgende
o Hun vil gerne invitere Malten og Glasmuseet til en fælles dialog om at lave aktiviteter
sammen. (Det skal dog ikke tage p‐pladserne)
Ønske om at stien ved promenaden kommer ind i gennem ved Fregatten.
Pumpe sand ind for enden af Jernbanegade så man har en strand hvor man kan kigge ind på
Fregatten fra siden.

‐
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Østlige side af Strandvejen:
‐

Drøm om at tænke arealet ved Flugger og banken til andre måske rekreative formål. Gerne rive de
bygninger ned
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Hvordan kunne vi forestille os fiskerihavnen om 10 år
Hvis du skulle have lyst til









Der skal være en balance mellem det ægte maritime og plads til turister og restaurationer. Det
kommercielle må ikke drive det autentiske liv væk.
Om 10 år vil jeg stadig kunne kende den
 Fysisk skal den nogenlunde se ud som nu, så den ikke mister sin historie
Den skal stadig være Ebeltoft
 Bevare fiskeriet
 Naturhavnen
 Livet mellem husene
 Det skal bevare sin autencititet
Aktiviteter relevant for havet.
 Algebrug, fiskeri,
 Lokale produktioner
Den skal kunne udvikle sig uden at den mister sin DNA
 Fastholde det vidunderlige rod der er dernede
Havnen skal kaldes en kulturhavn
 De marine aktiviteter skal have fortrinsret tættest på havet
 Det skal være en havn for fiskerbåde
 Fiskerihavnen skal være en havn fiskeri og erhverv
1

Der er ikke plads til flere både (siger en fisker)
Hvis der skal flere aktiviteter i havnen skal trafikhavnen tages i brug
Flere tænker ingen biler på havnen.
Havnen og vandet skal føres op i byen. Henne omkring skudehavnen kunne kanaler føres længere
op, så der der bliver plads til lystbåde.
Det skal økonomisk kunne betale sig at fiske i havnen, hvis fiskeriet dernede skal bevares
Det er et problem med biler og parkering på havnen
Der skal ikke være bolig på havnen.
 Så forsvinder charmen
 Hvor der skal være bolig skal det blandes med erhverv, så det ikke bliver en ren boligblok
Vi er foregangsmænd for bæredygtighed
 Vi tiltrækker flere unge familier
 Vi har skoleelever på besøg
 Vi har uddannelse på havnen
Man kunne lade fiskerihavnen brede sig mere over til trafikhavnen
Plænen mellem fiskerihavnen og trafikhavnen kunne bruges til at skabe steder til mere erhverv og
liv.














Kunst og kultur på havnen
 Man kan skabe kultur ved at udstille arbejdet med skibene og de gamle træskibe
 Det originale maritime liv går hånd i hånd med kunst og kultur.
 Man kan med fordel arbejde med midlertidighed på havnen, så det ikke tager noget fra det ægte liv
dernede
 Det grænseløse køkken og cirkus kommer ned i nærheden allerede i sommer
 De ikke maritime virksomheder og aktiviteter må rykke længere tilbage fra vandkanten
Foreningslivet
 Det ville være spændende at foreningerne kan arbejde sammen og have mere med hinanden at gøre.
Fx til arrangementer som Havnens dag.
 Der skal være plads til de forskellige aktiviteter og alle de forskellige foreninger på havnen


Starkgrunden og biblioteksbygningen:
 Roning
 Bådbygning
 Værksteder og samlesteder (det er allerede i gang i et foreningshus)
 Der skal ikke være bolig og slet ikke være dyre boliger eller sommerboliger
 Det gamle biblioteksbygning kunne blive grafittimalet og der kunne komme containere med
foreninger i
 Eller plads til nye typer af erhverv
 Plads til iværksætteri
Vinteren
 Køber fisk på havnen
 Spiser på restauranten
 Drikker kaffe på kaffebaren
 Måske kan Outdoor skabe aktiviteter for dem, der kan lide udenfor i kulden
 Man skal have noget at komme derned efter
 Spise og drikke og hygge sig
 Observere det håndværk, produktion og havneliv
 Det skal ikke være noget man kan købe, det skal være liv man besøger
 Det er ikke noget problem om vinteren (det kan dog være at nogen skal invitere mere indenfor)
Worst case:
 En turisthavn uden sjæl og liv.
2





En kulisse, der kun er for turister
Historien og erhvervet er væk
Dyre boliger har overtaget havnen

Andet:



Man kunne tænke færgehavnen med i vandsport, hvis man løber tør for plads på havnen.
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•
•
•
•

Flere indtægter mere arbejde, mere købekraft

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mæglere eksponere hvor meget man kan få for pengene

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bæredygtig biler ud af byen, ind til byen med tuc tuc

Madvarer til byen fra grobrund, bæredygtige fødevareproduktion.
Uddannelsesinhstitutioner til byen
Efterskole sammen med byen, åben skole. Arbejdsplads, fælles by faciliteter, film og medieefterskole.
Byen en del af praktikken-øvelser, branding af byen
Flere arbejdspladser som skaber jobs til de unge, attraktivt for unge
Bæredygtig turisme udfra udfra bæredygtig ydercirkel. Sustainable world.
Helårsturisme, grobrund, ny malt med kreative, flere
Uddannelse skaber arbejdspladser
Rådhuset rummer eksterne pendlere, kan de bytte nej de vil gerne pendle
Molslinien skal ikke nedrives, det kan rumme arbejdspladser blæretang.
Ebeltoft som videnssamfund, man kan arbejde pr. Afstand
Vi skal producere lokalt så vi undgår varetransport.
BÆREDYGTIG PRODUKTION LOKALT

HM bilerne ud cargo bikes med folk til byen
17 mio i firenze transport løses.
Handicap transport med elbiler.
Lastbiler ud af byen incl. ØsterAlle. Færgevejen
Løs turismetilbuddet omvinteren
Tuc tuc politisk ukorrekt..
omfartsvej skal etableres nu,
Festplads med fælleshus til ældreboliger
Studieboliger betalbare etageboliger
Færge til Aarhus.
Grobrund er vokset med Ebeltoft om 20 år.
Dagliglivet skal ikke vige for turisterne, ikke tivoliby. Mere attraktivt for de fastboende om vinteren
Uddannelse akademiske og praktiske måske maritime, dykker, marinebiologer, instruktør.
Går gennem en tom by, indbyggerne støtter ikke byen,
40 mio kr er spin off af Grobrund.
Gravlev stien kan bruges til en el bus til letbanen.
Fra Mors- udkant, gør nu bussen gratis. Opsamling af energi.
Ny materialer kan have sit grobrund om vinteren i Ebeltoft.
Gratis bus Aarhus giver markedsføring
Andre arbejdstider i institutioner for at kunne tiltrække Aarhusianere.
Jobbus Aarhus uden stop gav flere tilflyttere.
Lavere huslejer i Ebeltoft flere butikker

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Væk fra jargonen ud til Ebeltoft og ind til Aarhus.
Forretninger supermarkeder rummer både slagter og bager.
Forretninger bliver prøvelokaler, forsend til køberen
Bedre kvalitet af det vi køber skaber behov for kvalitetsbutikker..
skilt med de gode måltidssteder så vi betjener forvildede turister.
Økonomi og gode lokale ambassadører sælger.
Investeringer skaber økonomi, små projekter der prøves og lykkes kan opskaleres.
Se på Silkeborg de har skabt vækst via service og motorvej.
Jeg gider ikke bo en by hvor det vigtigste parameter er hvor hurtigt man kan komme væk.

Sheet1
Udfordringer i hverdagen – Workshop
Ebeltoft i Udvikling – Borgermøde, Toftevangsskolen 3. juni kl. 16-19:30
Overblik over pointerne
Tovholder: Pernille
Referent: Leif
Deltagere, ca. 24 borgere med undtagelse af én, alle over 50.
Vigtighed 1-10

INFRASTRUKTUR/TRAFIKALE FORHOLD
Dårlig trafikal infrastruktur. F.eks. for få færgeafgange
Mangel på P pladser.

10
10

For meget kørende trafik gennem den gamle bykerne. Ønske om mere ensretning.
Strandgårdshøj er farlig for børn at cykle på, da chikanerne sender uopmærksomme
bilister ind over cykelstiafmærkningen.
Det er stort set umuligt at komme over Strandvejen til stranden. ISÆR om sommeren.
70 km/t skiltet burde stå efter nedkørslen til stranden, og ikke før.
Infrastruktur. Mere sammenbinding af byens områder
Hvorfor er der stopforbud på Torvet. Det er et problem for ældre som bruger
Flextrafik.
Kan vi få flere specialbutikker til byen? Fx en osteforretnin
Her er fire havne, men at alle slæbesteder er for stejle til almindelige biler.
Kunne man få den omfartsvej øst om byen som har været på tale i så mange år?
Eventuelle nye færgeoperatører betinger sig en omfartsvej.

10
10
8
7
2
2
1
Fik ikke indtryk af, hvor folk stod ift. Omfartsvejen.
Vigtighed 1-10

BYENS FYSIK
Mangel på legepladser i byen
Mere plads til børn i byen
Mangel på byrum som indbyder til at man kan sætte sig ned, eller bare være i. -Hvor
skal man være?
Bynær strand med badebro
Strandpromenaden er alt for kedelig.

10
10
10
7
5

Mangelfuld skiltning i byen. Hvor er hvad?. Det opleves som et problem at der bruges
navne som ikke er officielle. Hvor er f.eks. Lodvigs Torv? Hvor er Super Stop? -Få
skilte op som viser mod steder, og brug de navne som har vundet hævd officielt.
Ikke nok lys på Fedt Mikkels gang, så folk ikke tør færdes der i mørke.

2
1

BØRN OG UNGE
Vigtighed 1-10
Det er svært at tiltrække og fastholde unge i byen.
10
Kan vi finde tidssvarende aktiviteter til unge?
10
Kan man skaffe ungdomsuddannelse til byen igen?
10
Der er for meget fokus på ældre satte borgere, og for lidt på de unge/yngre. De unge
forsvinder. Der mangler noget for børn og unge.
8
Uklar skolesituation. Der er snak om at skolerne skal slås sammen, men ingen får noget
at vide.
5

Vigtighed 1-10

KULTURELLE AKTIVITETER
Mangel på aktiviteter på tværs af alders- og befolkningsgrupper. Mere á la By På
Skrump. Noget som samler byen.
Vi mangler noget á la Kulturhotellet i Rønde

9
8

Der opleves at Grobund bliver modarbejdet af kommunen, og der frygtes at Grobund
vælger at rykke hele projektet til en af flere andre kommuner som har tilbudt sig. Der
er således allerede 10 grobønder som er flyttet til en fynsk kommune fordi de ikke kan
vente på kommunens træghed. Det drejer sig om ca 200 potentielt nye tilflyttere.
Repræsentant for Ældresagen: Der mangler lokaler til ældresagens aktiviteter. Er der
noget på Malten. Det opleves som et problem at bookingsystemet Conventus rater
ældreaktiviteter som 3. Priorite
For få aktiviteter som musik/koncerter
Byens aktiviteter er for spredt.
Bliver Ny Malt for foreningslivet?

6
5
4
4

Kommunen burde skrue ned for P vagterne under arrangementer som Æblefestivalen.
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Vigtighed 1-10
TURISME
Kunne man få et velkomstcenter uden for byen således at trafikken ikke stopper alt ved
sommerhusudlejningerne?
Mangelfuld info til tilflyttere om hvilke aktiviteter, der sker i byen
Hvorfor har en by som så gerne vil have turister intet synligt turistkontor?

5
4
4
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Noter fra Workshop 5: ”Ebeltoft om 20 år”
Om 20 år:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

vil folk fra hele Europa komme til Ebeltoft – vi har det hele og er det ideelle sted at leve og bo
er Ebeltoft et mønstereksempel på Danmark, som alle vil besøge
er Ebeltoft et mindre søjleopdelt samfund hvor vi gør tingene på tværs af alle søjler – alder, erhverv,
borger/turist m.v. – og skaber god fælles karma
er det stadig +60’erne som holder Ebeltoft i gang, men byen er blevet mere børnevenlig med et
attraktivt miljø for børnefamilier
bor flere generationer af en familie under samme tag eller meget tæt på hinanden
har Ebeltoft et mere børnevenligt havneområde og en bedre kollektiv trafik
har vi fået trukket mindst én ungdomsuddannelse til Ebeltoft
har vi en færgeforbindelse til Aarhus
har vi en daglig færgeforbindelse til Sjælland
har vi droner til at transportere mennesker
har vi motorvej til Grenaa
arbejder hovedparten af befolkningen hjemmefra eller i arbejdsfællesskaber som Grobund og
Überwerke
er Ebeltoft en foregangsby for bæredygtighed
har Ebeltoft et udbygget samarbejde med Aarhus Universitet
har Ebeltoft en stærk handelsstandsforening og et stærkt handelsliv
har Ebeltoft en havnepromenade som i Nice

Her og nu skal vi:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

trække børnefamilier til, så der kommer en ny generation af +60’ere til at tage over
gøre noget mere for de 15‐50 årige
events i gågaden
skabe specielle attraktive miljøer inden for kultur, kunst, håndværk
nedbryde barrierer mellem søjlerne
trække flere borgere til, som går efter lave huspriser
være bedre til annoncering af aktiviteter
handle i de lokale butikker
bruge naturen til at trække nye borgere til
værne naturen mod turisterne
rengøre vore strande for tang
lave en pænere indgang til byen
have flere festivals fordelt hen over hele året

