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NYHEDER

IT  Nu kan alle i Region Midtjylland få hjælp til selvhjælp  med 
digital selvbetjening. Pilotprojektet blev startet af syv østjyske 
kommuner og udvides nu til hele regionen. 19 midtjyske kom-
muner tilbyder således telefonisk hjælp til digital selvbetjening 
udenfor Borgerservice åbningstider. Hotlinen med telefonnum-
mer 70 20 00 00 kan kontaktes søndag til torsdag 18.30-22. 

Hjælp til digital selvbetjening
ULYKKER  TrygFonden har netop offentliggjort sin årlige drukne-
statistik, og for andet år i træk viser rapporten et markant fald i 
antallet af drukneulykker i Danmark. I 2011 mistede 43 personer 
livet ved en drukneulykke mod 48 i 2010 og et gennemsnit på 69 
personer i perioden 2001-2009. Størstedelen af drukneulykker i 
Danmark sker til søs og ofte blandt fritidsfi skere og lystsejlere.

Færre drukneulykker i Danmark

Af Erland Rasmussen

MØRKE  Hvad skal pengene 
egentlig bruges til?

Sådan lyder et af de brand-
varme spørgsmål i Mørke lige 
for tiden. Det skyldes, at byen 
i den kommende tid skal have 
lavet den endelige plan for 
byfornyelse  efter den seneste 
bevilling på 1.5 mio. kr. til Syd-
djurs Kommune fra Ministeriet 
for by, bolig og landdistrikter. 
Med den pose penge forventes 
der i alt investeret 5.5 mio. kr.

Borgerne skal være med
Distriktsrådet i Mørke skal ind-
drages i Syddjurs Kommunes 
kommende arbejde med pla-
nen, og Lokalavisen kørte der-

for til Mørke for at se og høre 
nærmere om, hvad der nu skal 
ske set med Distriktsrådets 
øjne.

"Vores udfordring bliver at 
få inddraget borgerne i byen 
om, hvad der skal ske, så vi på 
grundlag af det, kan gøre vores 
indfl ydelse gældende. Kom-
munen har ikke lagt sig fast 
på forhånd, men omvendt må 
vi også erkende, at vi ikke kan 
beslutte noget egenhændigt," 
forklarer Asger Skriver Mou, 
medlem af Distriktsrådet.

Distriktsrådet i Mørke har 
netop haft første møde med 
Syddjurs Kommune efter 
bevillingen af den seneste pose 
penge.

"Vi har en lang række gode 

ideer til, hvad man kunne bru-
ge pengene til. Spørgsmålet 
er, hvor langt de rækker, hvor 
meget indfl ydelse vi får, og 
hvad pengene må bruges til. 
Det skal fastslægges," fremhæ-
ver Asger Skriver Mou.

Hovedvejen deler i to
Et af hovedemnerne i dis-
kussionen om byfornyelse i 
Mørke er, at byens erhvervs-
område og boligbebyggelse 
er adskilt på hver sin side af 
hovedvejen. 

Og med idrætsanlægget 
beliggende i erhvervsområ-
det, betyder det, at børn og 
unge skal krydse vejen for at 
komme til og fra sport.

Samling centralt i byen
Et andet eksempel på et behov 
er faciliteter til at samle bor-
gerne centralt i byen. I dag lig-
ger de spredt ved hallen, sko-
len og Lindegaarden. Asger 
Skriver Mou peger på den tom-

me bygning på Stationsvej ved 
siden af Brugsens vareindleve-
ring som et centralt sted, hvor 
der kunne laves noget kultur-
husagtigt, som han kalder det. 

Asger Skriver Mou under-
streger i den forbindelse, at 
det blot er et eksempel, og at 
der ikke er rettet henvendelse 
til ejeren af bygningen.

Endelig er der også den bre-
de, trafi kerede hovedvej gen-
nem byen, som ikke er opmun-
trende, og som trænger til at 
blive peppet op og blive mere 
trafi ksikker. 

Vejen skærer byen over i to 
dele. Hvordan kunne man bin-
de det bedre sammen?" spør-
ger Asger Skriver Mou.

Som eksempler nævnes 
også, om man kunne fi nde 
andre anvendelsesmulighe-
der for et tomt erhvervsområ-
de? Hvad kan gøres i Parken, 
og kan Grusgraven bruges til 
aktiviteter?

"Vi vil i Distriktsrådet ger-

ne i dialog med borgerne om, 
hvordan vi skal prioritere? På 
den ene side har vi fået mange 
penge stillet til rådighed, men 
på den anden side skal vi også 
have afgjort, om vi skal satse 
på at få lavet nogle få store ting 
eller mange små? Vi forventer 
en livlig diskussion, og at folk 
bakker op om det her og giver 
deres mening til kende," siger 
Asger Skriver Mou.

Visionsdag aktuelt igen
Distriktsrådet har tidlige-
re holdt en visionsdag i hal-
len med alle interesserede. 
Det kunne blive aktuelt igen, 
når der skal samles op på de 
endelige ideer, der skal arbej-
des videre med, påpeger Asger 
Skriver Mou.

Glæder sig til arbejdet
Hos Distriktsrådet glæder man 
sig til at komme i gang med 
arbejdet, der gerne skulle føre 
til en forskønnelse af Mørke.

"Tilsagnet om pengene vak-
te stor glæde. Mørke er en by i 
vækst, fordi mange børnefami-
lier søger herud. Derfor er det 
dejligt, at der bliver penge til 
at udvikle byen, så vi får startet 
arbejdet på at give den det løft, 
den fortjener," siger Asger Skri-
ver Mou.

I Mørke har Distriktsrådet 
allerede ved fl ere lejligheder 
samlet byens borgere til frivil-
ligt arbejde for blandt andet 
at rydde op ved hovedvejen 
og ordne blomsterkasser i par-
ken.  Ved den seneste arbejds-
dag deltog således ikke min-
dre end 60 frivillige Mørke-
borgere.

"Vi har vist initiativ og enga-
gement, og det har været med-
virkende til, at vi har fået pen-
gene. Og vi vil også kunne byde 
ind med frivillig arbejdskraft i 
den kommende byfornyelse, 
hvis det bliver aktuelt", sup-
plerer Asger Skriver Mou.

Distriktsrådet om fornyelse: 
Nu skal borgerne høres igen

Et af hovedemnerne i debatten om byfornyelse i Mørke er hovedvejen, fastslår medlem af Distriktsrådet, Asger Skriver Mou. Mørke har fået millioner til områdefornyelse, og nu skal borgerne 
for alvor inddrages i, hvad pengene skal bruges til.

Millionerne ruller ind i Mørke til investering i 
byfornyelse, og nu bliver det alvor for Distrikts-
rådet, der skal inddrages i spørgsmålet om, 
hvordan pengene skal bruges


