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Introduktion
Som introduktion til mødet forklarer Jon Bøgelund 
om projektets rammer. Der er afsat 3.045.000 kr. 
til projektet fordelt ligeligt med 1.015.000 kr. i 
2016,2017 og 2018. Denne relativt lille sum, vil 
kunne udnyttes optimalt i ét projekt, fremfor 
flere små, da små projekter vil kunne risikere 
ikke gøre en reel forskel eller blive bemærket. 

Jan Jessen introducerer kort projektet. 
Nordfyns Kommune er i dag repræsenteret 
for at høre på Lokalrådets forslag til 
hvordan Masterplanen kan realiseres. 

Keld Vrå Andersen peger på, at fokusere 

Morud Masterplan på et lille område, 
og udvælge et projekt ud fra hvad der 
vil give mest aktivitet til bycenteret

Strategiske overvejelser
Trafikale forslag

Flere forslag er omkring hvordan man kan 
optimere den nuværende trafikløsning ved 
centerområdet. Til fælles for dem, drøftedes det, 
hvorvidt at trafikale løsninger i en størrelsesorden 
der passer til pengesummen kan gøre en forskel 
for en udvikling aktivitet i centerområdet. 

Hvad er byens varetegn?

Der blev diskuteret om byen havde et 
fastlagt varetegn. Der var enighed om, 
at solsikken fylder meget i byen, da byen 
netop holder Solsikkefest om sommeren. 

Etablering af parkeringspladser

Keld Vrå Andersen påpegede, at der var mange 
forslag, som tog udgangspunkt i at etablere 
flere parkeringspladser, men at pengene 
er udmøntet til at blive brugt at skabe en 
decideret bymidte og mere aktivitet i byen.

Kan man kombinere midlerne fra Masterplan 
Morud med støtte fra andre steder

Der blev drøftet en mulighed for at kombinere 
kommunalt udmøntede midler med midler 
fra andre steder. Her blev Kunstfonden 
nævnt som eksempel. Muligheden åbner 
for, at der kan tænkes i større projekter end 
de hidtil budgetterede 3.045.000 kr. 

Byens designmanual

Byen har tidligere fået udfærdiget en 
designmanual, som der med fordel kan skæves 
til, når nye projektforslag overvejes. På denne 



måde sikres det, at det nye projekt vil stemme 
overens med byens samlede udtryk.

Hvad udgør bymidten?

Til introduktionsmødet blev der drøftet hvilket 
område, der egentlig udgør Moruds bymidte. 
Der kom ikke nogen konklusion på spørgsmålet. 
Der er nogenlunde enighed om, at man kan 
sætte et punkt, hvorfra bymidten udspringer 
ved krydset Rugårdsvej/Centret. Hvor langt, og 
i hvilke retninger, bymidten går derfra, er der 
delte meninger om. I nogle forslag lægges der 
op til at forbedre linjeføringen ned til Langesø 
Hallen. Nogle forslag omhandler en udvikling af 
Rugårdsvej. Et andet forslag tager udgangspunkt i 
muligheden i Kommuneplanen for at etablere nyt 
centerområde i krydset, hvor grantræsplantagen 
i dag er placeret i krydset Rugårdsvej/Idrætsvej. 

Idékonkurrence

Preben Jensen foreslår, at man kunne 
lave en idékonkurrence for projektet og 
give 100.000 i præmie til vinderen. 

Projektforslag
Jon Bøgelund præsenterer de forslag, som 
indtil videre er kommet via mail eller blandt 
forsamlingen og som senere hen blev 
drøftet nærmere af de mødedeltagere.

Forbedring af forholdene på Banestien mod Langesø. 

Stien mod Langesø er ujævn. De 
ældre bruger stien til rekreation. 

Transformering af Søndersøvej til stillevej

Der var en del skepsis overfor at 
midlerne i Masterplanen ville kunne 
inddække et så omfattende projekt. 

Cykelsti til bredbjerg

Der er søgt penge til projektet af 
gennem andre kanaler. 

Imødekommelse af den nye trafik som etableringen 
af cykelstien til Søndersø vil medføre

Der blev foreslået at bruge midlerne på, at gøre 
modtagelsen i bymidten bedre for de cyklister, der 
kommer fra Søndersø. På denne måde ville man 
kunne skabe incitament for mere aktivitet i byen. 

Lettere adgang mellem Havrehedskolen 
og Langesø Hallen

I dag bruges Rugårdsvej som den primære 
sti imellem de to steder. Der kører dog hurtig 
biltrafik på vejen, som er til fare for børnene. 
Hvordan en lettere adgang imellem de to 
steder blev ikke yderligere præsenteret. 

Hastighedsbegrænsning gennem byen 
(Rugårdsvej, Søndersøvej, Bakkevej) (evt. 
etablering af paddehatterundkørsler) 

Idéen om at kunne dæmpe trafikken blev 
imødekommet positiv. Der var dog en 
skepsis overfor om paddehatterundkørsel 
vil kunne dæmpe trafikken. 

Blotlægning af den gamle togbane og bygning

Keld Vrå Andersen foreslår at man kan blotlægge 
den gamle station og banelegeme. De fleste spor 
fra den gamle bane er i dag udviskede. Man kan 
dog se dæmninger fra hvor banen gik. Ligeledes 
er den gamle stationsbygning blevet renoveret, 
så en del af de arkitektoniske varetegn, der viser 
bygningens tidligere funktion er udvisket. Dette 
ville give tilføje noget by-historie til bymidten.

Idéen om at blotlægge det gamle banelegeme 
evt. i forbindelse med et stiforløb blev set mulig. 
Dertil foreslog Preben Jensen, at man kunne 
etablere et overdimensionerede baneskilt, for 
at få sat yderligere streg under det historiske. 

Vandløb som bymidteakse

Preben Jensen foreslog, at man kunne etablere 
et åbent Vandløb fra bakkevej og ned til 
Langesø Hallen. Vandløbet kunne være oplyst 
og skabe øget opmærksomhed omkring 
bymidten. I forhold til krydset over Rugårdsvej 



blev det foreslået at lave en overlægning af 
glas til biler eller på anden måde synliggøre 
forløbet for forbi-kørende. Det blev foreslået 
at søge ekstra midler fra andre steder.

Etablering af flagallé

Forslaget går ud på at forskønne Rugårdsvej 
og gøre forløbet imellem Søndersøvej og 
Centeret til en flagallé med mulighed for 
at flage på flagdage og etablere træer. 

Udendørs aktiviteter til unge, såsom Parkour-anlæg

Der blev drøftet om man havde et godt 
tilbud til byens unge. Det blev nævnt at 
centerområdet måske var et for trafikeret 
område til at etablere legeplads til mindre 
børn. Dog ville det være muligt at etablere 
anlæg som i højere grad er tiltænkt unge. Her 
blev der foreslået en Parkour træningsbane.  

Nye træer ved Dagli’Brugsen

Susanne Mann Skou foreslog om man kunne 
få plantet nye træer ved Dagli’Brugsen. 
Der har før været træer på området, 
som har forskønnet området. 

Satellit-projekter

Der er blevet forslået, at man ikke tænker 
på at skabe en samlet bymidte, men i højere 
grad tænker hvordan man kan skabe satellit-
projekter rundt omkring i byen. Formålet 
herved skulle være, at man ville kunne 
skabe flere centerområder for byen. 

De udmøntede penge er tiltænkt udvikling af 
en decideret bymidte og skabe sammenhænge 
på tværs af byen med bymidten som 
centrum. Forslaget blev ikke nærmere 
diskuteret, fordi der blev skønnet, at det er 
uforeneligt med Masterplanens formål. 

Renovering af busholdeplads

Busholdepladsen er relativt lille, hvilket medfører 
busserne må tage skarpe sving for at komme ind 
på pladsen. Der er en bekymring for på sigt kan 
resultere i ulykker. Yderligere er der ønske om at 
etablere cykelparkering, så man let kan komme fra 
cykel til bus. På mødet var der en skepsis overfor 
de private grundejeres villighed til samarbejde. 
Der blev diskuteret hvorvidt man skulle forsøge 
at fremligge et konkret forslag alligevel.  

Strategisk køb/leje området ved Åbredden 
(matr. 2dv Morud by, Vigerslev sogn)

Projekt omhandler hvordan de ubenyttede 
arealer ved området ved Åbredden vil kunne 
aktiveres enten til boligområde eller til parkering. 
Jorden på området menes at være så fugtigt, at 
det muligvis hindrer en byggeproces. Området 
ejes af Gert Fog. Der har været planlagt at bygge 
tæt-lav bebyggelse og enkeltstående villaer 
på området. På kortet kan det ses, at der er sat 
husnumre ud til de enkelte udstykninger. 



Strategisk køb/leje af Matr. 2ad 
Langesø Hgd., Vigerslev sogn

Ifølge Preben Jensen er det på nuværende 
tidspunkt kommunalt anvist, at der må være 
langtidsparkering for lastbile på idrætsvej. Stedet 
bliver pt. brugt til både langtidsparkering af 
køretøjer, men også midlertidig opmagasinering 
af bygge- og vedligeholdelse materialer samt 
skrald. For at kunne give idrætsvej en flottere 
profil, er det nødvendigt at håndtere dette 
problem. Derfor foreslås det, at disse funktioner 
kan blive rykket til matr. 2ad, forudsat køb. 
Området har før i tiden været brugt til midlertidig 
parkering i forbindelse med Solsikkefesten. 

Strategisk køb af Delområde på Matr. 2a 
Langesø Hgd., Vigerslev sogn (Syd for 
kunstgræsbanen, Øst for Friluftsbadet)

Ifølge Preben Jensen skulle området være 
billigt, og have potentialer for at bygge, idet 
området ikke er indbefattet fredet skov. 

Området kunne bruges til at etablere hestestal 
eller workoutcenter og parkeringspladser. 

Forslaget blev modtaget med en del 
skepsis, da områdets placering ligger 
afskåret fra bymidtens centrum. Preben 
foreslår, at man har idéen i baghånden.

Strategisk køb/leje af Matr. 9b 
Langesø Hgd, Vigerslev sogn

Jon Bøgelund Rasmussen foreslog, at man så 
nærmere på mulighederne der ligger for denne 
grund. Grunden er beskrevet i Kommuneplan 
C14 som nyt centerområde. Det vil sige, at der 
er mulighed for at etablere et område til lokale 
centerformål (butikker, liberale erhverv samt 
mindre - ikke generende - fremstillingsvirksomhed 
i tilknytning til butikkerne), boligformål 
og offentlige formål: (offentlig service til 
betjening af området, parkering m.v.).

Flere mente, at området var oplagt til at udvikle 
bymidten. Der blev foreslået at man kunne købe 
grunden, så et centerområde i fremtiden ville 
kunne udvikles og bruge området til parkering. 

Afrunding
Formatet af et borgermøde

Der blev diskuteret hvornår og hvordan man 
kunne lave et godt borgermøde i forbindelse 
med projektet. Der var enighed om, at et 
borgermøde skulle foretages i juni 2016 inden 
sommerferien. Der skal derfor arbejdes for at 
have materiale, som er muligt at præsentere 
til den tid. På denne måde kan det konkrete 
projekt gå i gang i efter sommerferien. 



I forhold til format blev det drøftet at 
få en foredragsholder til at tale om by-
historie ind til borgermødet, for at gøre 
det mere interessant at møde op. 

Til næste møde

Susanne Mann Skou vil tage kontakt 
til en lokalkendt by-forsker

Tommy Mickiewicz Hagstrøm vil tjekke 
op på hvem der ejer matr. 2ad og 9b

Matr. 2ad Langesø Hgd., Vigerslev 
ejes af  Langesø-Fondet

Matr 9b Langesø Hgd., Vigerslev ejes af HKP, Morud 
APS (Morud Tømrer og Snedkerforretning)

Hans Jørgen Nielsen undersøger om der bliver 
foretaget en trafiktællig på Rugårdsvej

Der vil snarligt blive foretaget en 
trafiktælling på Rugårdsvej.

Nordfyns Kommune vil skitsere mulige 
projekter med udgangspunkt i de givne forslag

Jon Bøgelund Rasmussen kontakter 
Gert Fog for at høre hvad deres planer 
er for grunden ved Åbredden

Nyt møde fastlægges til primo Maj.
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