CEBYFORNYELSE
BY&LAND DIALOG STRATEGI PLAN

YDEROMRÅDER PÅ FORKANT
Planstrategi 2030 for Morsø Kommune
-DNA, fremtidsscenarier og bosætningsstrategi
Scenarie 1 den oprindelige klynge/stjerne landsby, hvor
man "deles om udviklingen" og hvor hver enkelt by fokuserer og udvikler sig på egne særskilte værdier, fx natur.

.

Scenarie 2 er en udtynding af
byen og i stedet er der gjort
plads til plantager (evt. frugtplantager) og fårefold, hvor
der før lå huse.
Scenarie 3 er en udflytning til
de grunde, der tidligere husede f. eks. landbrugsejendomme og nu "liebhaverhuse", med udsigt midt i
landskabet. Byens karakter
og bystruktur er opløst.
Kontakt for mere og flere
eksempler på scenarier og
baggrund for planer, visioner
og illustrationer.

CEByfornyelse har i samarbejde med Futuria udviklet en række konkrete
scenarier for Morsø Kommune i forbindelse med kommunens strategiplan
2030 ”Yderområder på forkant” – del af Realdania projekt.
En af målsætningerne i strategiplanen er at udarbejde en strategi for bosætning og fastholdelse af borgere og herunder identificere, hvad der er eller i
fremtiden kan være Mors særlige DNA. Opgaven hænger sammen med strategiplanens tre andre delmålsætninger omkring økonomisk udvikling, ildsjæle og frivillige og bæredygtighed.
CEByfornyelse og Futuria har i den forbindelse udarbejdet tre vidt forskellige
scenarier for Mors mulige fremtid. Formålet har været at finde et ønskeligt og
realistisk fokusscenarie for Mors, der kan være den fælles vision for Mors i
fremtiden. Med den profil, det DNA eller den kernefortælling, der kan få folk
til at komme til Mors, bosætte sig eller blive på Mors.
Alle tre scenarier indeholder en fremtidsbeskrivelse og en vurdering af konsekvenserne i forhold til fysisk planlægning og landsbystrategi. Scenarierne
er blevet illustreret af tegner og landskabsarkitekt Helle Blom Mikkelsen.
DNA- profil, scenarier og de konkrete planer er udviklet i dialog med borgere, kommune og fokusscenariet er udvalgt af Kommunalbestyrelsen som
grundlag for det videre arbejde med strategiplanen.
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