Referat af opstartsmøde omkring områdefornyelse i Sundby
Torsdag den 05/04-18 i Sundby Fælled
Fra Morsø Kommune: Lauritz Rask og Katrine Bundgaard

Dagsorden for mødet:
-

Opsamling på forløbet indtil nu (Morsø Kommune)
Borgernes bemærkninger og forventninger til kommunen
Tidsplan (Morsø Kommune)
Prioritering af projekter
Proces og form (Morsø Kommune)
Eventuelt

Opsamling på forløbet
-

-

I efteråret 2016 blev der udarbejdet et byfornyelsesprogram med en helhedsplan over ønsker til
indsatsområder i Sundby. Visionen for Sundbys områdefornyelse er at videreudvikle Sundbys identitet
som en udsigtsrig limfjordsby.
Der fokuseres på følgende projekter; Grønt koncept, infrastruktur, havnepladsen, boldbanen, friskolen
og parkeringspladsen.
Med programmet er der sat et udgangspunkt – nu skal projekternes formes i de enkelte
arbejdsgrupper.
Økonomien i områdefornyelse er 2.400.00,- hvor der er afsat midler til de forskellige projekter.
Beløbene skal ikke forstås som det endegyldige beløb, men også som en indikation og vægtning af de
forskellige projekter.

Borgernes kommentarer
Sund i Sundby
Sund i Sundby arbejder for at alle kan leve et sundt liv i Sundby. De er meget interesserede i et tæt parløb
med områdefornyelsen og vil muligvis rejse flere midler. Morsø Kommune vil inddrage arbejdsgruppen for
Sund i Sundby i områdefornyelsen.
Klov Bakker
Der bliver muligvis lavet nye stier i Klov Bakker. Klov Bakker ligger udenfor landsbyafgrænsningen og der
kan derfor ikke bruges områdefornyelsesmidler på projektet. Måske findes der alligevel en løsning så der
kan tilføres nogen midler til stierne?
Friskolen
Friskolen har faste arbejdsaftener. De vil gerne bruge tid og kræfter på områdefornyelsesprojektet.
Trafik
Arbejdsgruppen vil gerne i kontakt med Morsø Kommunes trafikafdeling. John Johnsen vil gerne kontaktes.

Generel forskønnelse
Arbejdsgruppen for generel forskønnelse har nedlagt sig selv. Arbejdsgruppen for trafik bærer fanen videre.
Tidsplan
-

Morsø Kommune informerer om at der planlægges et projekt i år til udførsel næste år. Samtidig med
udførsel planlægges næste projekt og så fremdeles indtil områdefornyelsen er afsluttet.

Prioritering
-

Det er besluttet at Parkeringsplads + friskole og havnen skal anlægges først. Boldbanen kan vente.
Grønt koncept påbegyndes ligeledes i 2018
Infrastruktur er et selvstændigt projekt, der varetages af kommunens trafikgruppe. På nuværende
tidspunkt er der ikke kendskab til hvornår projektet bliver udført.

Formen på forløbet fremadrettet:
-

Kommunen inviterer begge arbejdsgrupper til et separat opstartsmøde for grønt koncept og byrum.
Morsø Kommune vil indkalde arbejdsgrupperne indenfor en måned fra dags dato.
Der vil blive indkaldt til offentlige statusmøder, hvor arbejdsgrupperne får mulighed for at vise
projekterne og få inputs til projekterne.
Referater bliver lagt på hjemmesiden og sendt ud til arbejdsgrupperne.
Morsø Kommune opfordrer arbejdsgrupperne til at virke som ambassadører for deres projekter i
Sundby. Det vil blandt andet sige at sprede budskabet, medvirke til fremdrift og gøre deres for at
processen bliver positiv og opbyggende. Arbejdsgruppen er kommunens garanti for at projekterne har
lokal opbakning og er ønskede.

Evt.
Kontakt
Det er muligt at kontakte Sundby gennem sundbymors.dk og facebooksiden Sundbymors. Der kan sættes
information op ved skole og boldklub.
Fundraising
Morsø Kommunes fundraiser Anne Holm kan kontaktes angående fundraising. Der udtrykkes ønske om at
blive informeret om puljer mv. via facebook og hjemmeside.
Proces
Der udtrykkes ønske om at Morsø Kommune ”holder ploven i jorden”. Projekter der ikke kræver meget
planlægning må meget gerne søsættes hurtigt.

