
Referat af møde i ”Morud bymidtegruppe” 
 

Torsdag den 26. maj, Langesøhallen. 

Til stede var Jan (Nordfyns Kommune), Tommy (Nordfyns kommune), Preben (Lokalrådet/ 

Idrætsforeningen), Ole (Handicaprådet), Lars (Forsamlingshuset), Bente (Brugsen), René (Brugsen), Keld 

(Borgerforeningen). 

Tommy havde listet de projekter og projektideer, som var kommet frem på det første møde og senere på 

gruppens hjemmeside.  

Vi havde en indledende diskussion af størrelsen og konturerne af det projekt, som vi i Morud gerne vil have 

– og af de forventninger, som kommunalpolitikere og administration har til, hvad der skal komme ud af 

pengene. Det bragte mere klarhed omkring rammerne, som vi skal arbejde indenfor. Vi var enige om, at 

disse rammer ikke tillader større opkøb af jord eller større trafikinvesteringer, og at projektet skal 

koncentreres om et geografisk lille projekt præcis i centrum. 

Jan lovede på kommunens vegne, at man vil sørge for, at vej/parkeringsarealet ned mod langesøhallen ikke 

længere skal bruges som oplagringsplads for byggematerialer og vil blive ryddet. 

Tommy præsenterede de bedste, glemte ideer fra den såkaldte Torvegruppes arbejde, der blev 

præsenteret helt tilbage i 2004. Blandt andet en siddetrappe ned mod Brugsens parkeringsplads/tankanlæg 

og en markeret og sænket ”rundkørsel”. Han vurderede, at vores projekt også skulle være i nogenlunde den 

økonomiske skala. 

René opridsede problemerne med en bymidte mellem Lægehuset og Brugsen, hvor der ikke er meget 

spillerum for at ændre på funktioner eller fysiske rammer. Han  sagde, at en bymidte ikke nødvendigvis 

betyder, at man trækker en masse funktioner ned i ”bymidten”, det kan også være et blikfang. 

Preben kom med en ide om en symbolsk ”jernbane” med et futtog (som ikke kan køre!) og en genoplivelse 

af en gammel tradition, som tidligere gjorde Langesø Danmarksberømt, nemlig en løgpark. 

Ole talte for markerede overgange over Rugårdsvej i stil med en meget vellykket løsning, som man netop 

har præsenteret i Bogense Havn. 

(Vi valgte herefter den indlysende gode ide at tage på markvandring til ”centrum” for at se området med 

egne, friske øjne) 

På stedet var vi enige om, at der kunne inddrages en bid af hjørnet Rugårdsvej/vejen ned mod hallen og på 

den måde skabe et grønt område af næsten samme størrelse som jordstykket på det modsatte hjørne (hvor 

”juletræet” står). Det kunne ske ved at inddrage nogle parkeringspladser (som til gengæld kunne etableres 

overfor hallen, hvor der nu er materiale-oplagringsplads). 

Ydermere kunne der skaffes plads ved at flytte flaskecontainere/tøjgenbrugs-containere tættere på hallen. 



Tommy refererede vores syriske gæste-planlæggers forslag om at anlægge en sti på den østlige side af 

vejen til hallen, så skolebørnene blev holdt på den side af vejen til hallen. 

Opsummering: 
 

Vi var enige om at koncentrere os om et forslag med følgende konturer: 

Et bypark-lignende område på begge sider af Rugårdsvej. På den ene side det lille grønne område (juletræs-

området), hvor der skal arbejdes med siddetrin oppe i terrænet, så man kan sidde hævet. Træer og 

blomster. 

På den anden side et tilsvarende stykke, så stort som muligt. Dette område indeholder bænke, måske en 

plakatsøjle eller ophængskab, et stiforløb der fører børnene igennem, og helt sikkert træer og blomster. 

Dette grønne stykke skabes ved at inddrage noget asfalt (ved at indsnævre vejens indløb og inddrage 

skraverede felter og evt. nogle parkeringspladser) og muligvis ved at inddrage en bid af det indhegnede 

juletræsområde. 

Jan og Tommy beder en af kommunens rådgivere om at lave en skitsetegning med et økonomisk overslag. 

Til slut et par løse ideer: 

En infoskærm (a la Bårdesø) – lys i Palle Krabbes kastanjetræ – belysning i øvrigt. 

Fremtid: 
Næste møde bliver tirsdag den 21. juni kl 19:00 i Langesøhallen. 

Borgermøde bliver i august. I forvejen har Idrætsforeningen og hallens bestyrelse planlagt et borgermøde 

midt i august, hvor man vil præsentere planerne om en haludvidelse for byens borgere. Vi var enige om, at 

det var helt oplagt at præsentere vores planer ved samme lejlighed – og altså holde et fælles borgermøde. 

 

Referat / Keld 


