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Del I: Indledning og baggrund

Hvordan gør vi Møldrup til et bedre sted at bo?

Hvordan fremtidssikrer vi vores lokalsamfund?

Hvad gør vi for at bevare og udvikle serviceniveauet i Møldrup?

Hvordan får vi mest glæde af vores aktive erhvervsliv?

Borgerne i Møldrup er gået aktivt 
i gang med at fi nde svar på disse 
spørgsmål.

Udsigten til nedlæggelse af Møldrup Kom-
mune pr. 1. januar 2007, satte i foråret 2006 
en del tanker i gang hos borgerne i Møl-
drup. 

Møldrup har siden udnævnelse til kommu-
necenter i 1970 haft den fordel, at det of-
fentlige serviceniveau i byen er blevet holdt 
på et højt niveau, fordi Lov om Planlægning 
påbyder kommunerne at opretholde et vist 
serviceniveau i forhold til byens ”status”. 
Dvs. at der har været minimumkrav til pas-
nings-, pleje-, undervisnings- og fritidstilbud 
m.fl . i byen.  Efter kommunesammenlæg-
ningen har Møldrup ikke længere status 
som kommunecenter. 

Borgerne i Møldrup var bl.a på den bag-
grund bekymrede for byens fremtid, som en 
del af den nye Viborg Storkommune. 

Derfor tog borgerne i Møldrup i foråret 2006, 
sammen med Møldrup Kommune, initiativ til 
at igangsætte en længerevarende proces, 
som skulle resultere i en visionær udvik-
lingsplan for Møldrup. Planen skulle således 
være et vigtigt redskab til at sikre Møldrups 
fremtid.

Midlerne til udvikling af planen er tilvejebragt 
gennem Møldrup Kommune og Landsbyrå-
det via diverse fondssøgning.

Hvad er ”Borgernes udviklingsplan”?
Den grundlæggende tanke bag ”Borgernes 
Udviklingsplan” er, at det er borgernes egen 
plan. Det er borgernes egne bud, visioner, 
mål og handlingsforslag til hvordan man 

sikrer den bedste mulige fremtid for byen 
og lokalområdet. 
 
Planen er tænkt som et redskab til både ”in-
ternt” brug mellem borgerne i byen, og til 
”eksternt” brug rettet mod at påvirke beslut-
ningstagere samt potentielle nye tilfl yttere til 
området.

Interne fomål: 
Fælles identitet
Klarhed omkring fælles mål og værdier
Samarbejde og fælleskabet
Gå-på-mod og gejst: Nu skal vi igang!

•
•
•
•

Eksterne formål: 
Påvirke politikere og andre beslutningstagere
Markedsføringsredsab - f.eks. overver potentielle tilfl yttere og turister
Grundlag for fundraising m.v.

•
•
•
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Processen og metoden 

Arbejdet med udviklingsplanen startede 
i foråret 2006 med et opstartsmøde hvor 
samtlige foreninger i byen var inviteret. 

Opstartsmøde og jagten på 
Mødrups SJÆL
På opstartsmødet blev det kommende 
forløb med planen diskuteret og fastlagt. 
Derudover fi k 20 udvalgte borgerne til 
opgave at portrættere deres landsby på en 
alternativ måde. De 20 personers opgave 
bestod i at fotografere forskellige sider 
af byen, fx ”Den fl otteste bygning”, ”Der 
hvor man hygger sig med ungerne og en 
madpakke” eller ”Det vigtigste sted i byen”. 
Udover at skulle fotografere, bestod en 
del af opgaven i at skrive postkort, som 
beskriver Møldrup, både overfor potentielle 
tilfl yttere, men også med generelle beskri-
velser af byen og de oplevelser den har 
bragt med sig. 

Formålet med opgaven var at få en fornem-
melse af de kvalitative aspekter – de bløde 
sider – der fortæller noget om menneskene 
og livet i byen. Opgaven blev kaldt ”Jagten 
på Møldrups SJÆL”. De 20 personer blev 
udvalgt, så både børn, unge, børnefamilier, 
seniorer m.v. var repræsenteret.

Udviklingsværksted og den gode 
historie 
Næste skridt i forløbet var afholdelse af et 
Udviklingsværksted den 27. august 2006, 
med deltagelse af alle interesserede bor-
gere i byen. På udviklingsværkstedet blev 
der arbejdet gruppevis. Først blev deltager-
ne bedt om at fortælle ”Den gode historie”. 
Dvs. fortælle en personlig historie om gode 
oplevelser vedr. byen.

Der var beretninger om mangt og meget, 

bl.a. om cykelløbet, hvor alle aldersgrupper 
deltager, om den gode skole – som bliver 
i byen, om byfesten, om løbeklubben, om 
hallen – da den blev bygget, om Astruppar-
ken, om forskellige typer af børnehaver, om 
byens centrale placering, om rimelige hus-
priser og om Løbeklubben ”Team Møldrup” 
som har over 100 medlemmer.

En sammenkogning af alle disse beretnin-
ger kan opsummeres i disse 4 overskrifter:

• Nærhed
• Fællesskab
• Sammenhold
• Fælles projekter

OVERSIGT OVER PROCESSEN MED UDARBEJDELSE AF BORGERPLANEN

Opstartsmøde

Mobilisering
Udviklingsværksted

Borgermøde

Nedsættelse af 
fokusgrupper

Opsamlingsmøder
fokusgrupper

Planværksted
2 dags forløb Borgermøde

Hørings
periode

DATA INDSAMLING

• Nøgletal
• Fotoopgave
• Postkortopgave
• Visuel analyse
• Plan- og lovforhold

Ressourceprofi l
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Visionsdebat
Herefter skulle der diskuteres fremtid og 
visioner. Borgerne blev inddelt i 3 grupper, 
der skulle arbejde med hvordan Møldrup 
bliver en bedre by at bo i.

På baggrund af gruppernes ideer og gode 
arbejde blev ønskerne inddelt i 5 katego-
rier:

Unge (aktiviteter for især 
de 10-13 årige)
Kommunekontoret (anven-
delse af bygningerne)
Ehvervsfremme
Byforskønnelse og byforny-
else
Rekruttering af ledere/træ-
nere og andre frivillige 
(herunder seniorservice og 
kataloget)

Deltagerne fordelte sig herefter i ar-
bejdsgrupper inden for de forskellige 
kategorier. Arbejdsgrupperne arbejde-
de herefter med realisering af ønskerne 
inden for de respektive kategorier. 

1.

2.

3.
4.

5.

Ressourceprofi l
Efter udviklingsværkstedet blev der udar-
bejdet en Ressourceprofi l af Møldrup. En 
ressourceprofi l indeholder en omfattende 
beskrivelse og vurdering af de ressourcer, 
som er til rådighed i lokalsamfundet med 
udgangspunkt i de parametre som fremgår 
af ”Landsbyhjulet” (se side 6).  Derudover 
indeholder ressourceprofi len en beskrivelse 
af lovmæssige og landskabelige bindinger 
og rammer i og omkring byen.

Planværksted
Den 10. og 11. oktober 2006 blev der af-
holdt et Planværksted. I løbet af disse to 
dage arbejdede arbejdsgrupperne og et 
fagligt team intensivt med at diskutere og 
opstille løsningsforslag. Der blev bl.a. fore-
taget besigtigselstur af relevante lokaliteter 
over hele byen. Afslutningsvis blev arbejdet 
fremlagt på et borgermøde den 11.oktober 
for alle borgere i byen. 

I forbindelse med 
Planværkstedet 

blev der foretaget 
en besigtigelsestur 

i hele byen med 
deltagelse af ar-

bejdsgrupperne. 

Der blev diskuteret 
og spekuleret.
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Ressourceprofi l Møldrup
- Resumé  og konklusioner  

Hvad er en Ressourceprofi l?
En ressourceprofi l indeholder en omfatten-
de beskrivelse og vurdering af de ressour-
cer som er til rådighed i lokalsamfundet med 
udgangspunkt i de parametre som fremgår 
af ”Landsbyhjulet”. Derudover indeholder 
ressourceprofi len en beskrivelse af lovmæs-
sige og landskabelige bindinger og rammer 
i og omkring byen.

Ressurceprofi len for Møldrup
Forud for Planværkstedet blev der udarbej-
det en Ressourceprofi l for Møldrup. 
Ressourceprofi len er vedhæftet  som bilag 
til denne udviklingsplan, jf. side 35.  

Møldrups nuværende 
ressourcer - status
Møldrup er en by med mange stærke si-

Grundlaget for arbejdet
med Ressourceprofi len
for Møldrup har været 
”Landsbyhjulet”. 

Der laves en analyse og
vurdering for alle de parameter 
som indgår i ”Landsbyhjulet”

der. Det ses af ”Smiley-skalaen” på næste 
side. Den væstentligste styrke er borgernes 
ressourcer. Borgerne i Møldrup er således 
meget aktivie og engagerede. Deres fælle-
skabsånd og samarbejdesevne udgør også 
én af byens stærke sider. 

Derudover er servicenivet i byen meget højt. 
Dvs. der er gode pasning, undervisnings- og 

Landsbyhjulet
- Hvad handler landsbyliv og udvikling om? 

Møldrup

Nærhed til 
motorvej, hovedvej,
jernbane, større by,

arbejdspladser, større 

naturområder,
hav, fj ord o.s.v.

Mængde og kvalitet af 
lokale naturområder, 

kvalitet af kulturmiljø og 
bymiljø o.s.v.

Grad af
engagement,

optimisme, gå-på-mod, 
overskud, vidensniveau,

befolkningssammen-
sætning, alder, familietype, 

uddannelses-

nivau.

Antal og art af
aktiviteter, foreninger, 

fællesmøder samt
organisationsniveau.

Antal og art, f.eks.
skole, hal, børnehave, 

dagligvarebutik, posthus, 

bibliotek, forsamlingshus.

Lokal
fremkommelighed,

trafi ksikkerhed,
kollektive forbindelser, 

forhold for bløde trafi kan-
ter. IT-infrastruktur. 
Varme, vand og el-
forsyning, spilde-
vandsafl edning.

Vedligeholdelseniveau
af bebyggelse, facader

og forpladser, antal 
tomme boliger, antal

huse til salg, huspriser.

Bygninger og
facader m.v.

Lokal
infrastruktur

Off entlig og privat
servicenivaeu

Samliv (samarbejdsev-
ne, fællesskabsånd)

Befolkningens
ressourcer (individniveau)

Lokal
herlighedsværdi

Regional
beliggenhed
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Regional beliggenhed

Lokal herlighedsværdi

Befolkningens resurcer

Samliv

Off entligt og privat 

Lokal infrastruktur

Bygninger og facaderStatus Udviklingspotential

Status Udviklingspotentiale

Status Udviklingspotential

Status Udviklingspotentiale

Status Udviklingspotential

Status Udviklingspotentiale

Status Udviklingspotentiale

Status og udviklingspotentiale:
- hvor kan det betale sig at bruge kræfterne ?  

 4 smileys betyder, at 
forholdene er vurde-
ret meget gode

aktivitsmuligheder i byen. Samtidig betyder 
det aktive erhvervsliv meget for byen. 
En anden væsentnlig ressource er byens 
beliggenhed tæt ved overordnede veje. 
Byens mangel på herlighedsværdi udgør 
byens væsentligste svaghed, fordi natur-
værdier og ”autentisk” landsbymiljø er to 
meget væsentlige faktorer for folks valg af 

bosætningssted i dag.

Møldrups fremtidige ressourcer 
- udviklingspotentiale
Det sørste udviklingspotentiale i Møldrup 
er uden tvivl forbedring af byens lokale her-
lighedsværdi. Flere nærrekrative områder 
af høj kvalitet og byforskønnelse af hoved-
gade, pladser og torve vil med høj sand-
synlighed få Møldrup til at stige i værdi som 
bosætningsområde. 

Endelig vil udbygning af det private service-
niveau, dvs. en forbedring af byens handel-
sliv også give byen et væsentligt løft.
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Visionen: 

Møldrup - Byen hvor der er højt 
til loftet og langt til horisonten!
Møldrup er stedet for kernefamilien. I Møldrup er det nære i cen-
trum. Alt, hvad man behøver i hverdagen, er inden for rækkevidde 
og engagementet i lokalområdet er stort – og så kender vi selvføl-
gelig hinanden. 

I vores by er der højt til loftet og langt til horisonten. Men nær-
heden er det vigtigste; skoler, børnehaver, indkøbsmuligheder er 
lige om hjørnet. 
I Møldrup er der plads nok: Plads til ældre, børn, unge, børnefa-
milier, til store armbevægelser og til drømme.

Møldrup er også stedet for virksomheder, som ønsker en ideel 
placering tæt på motorvej og hovedvej samt tæt på byer som Vi-
borg, Aalborg, Randers, Århus. 

Derudover er det stedet for moderne virksomheder som ønsker 
sparring med et aktivt og udviklingsorienteret erhvervsliv. Og det 
er stedet for virksomheder, som sætter pris på at nyde respekt og 
støtte fra lokalbefolkningen.

 I Møldrup er vi stolte af vores erhvervsliv.
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Del II:
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Planens hovedtræk og principper

Som det fremgår af både ”Jagten på Møl-
drups SJÆL” (jf. side 42), Ressourceprofi len 
og Udviklingsværkstedet er der ikke langt 
fra virkelighedens Møldrup til visionens Møl-
drup.   

Hvis borgerne i byen fortsætter med det 
aktivitetsniveau og den idérigdom som der 
hidtil er vist, så er det et godt skridt på vejen 
til fortsat at være en levende by.

UDVIKLINGSPLAN FOR MØLDRUP DEL II

Midtbyen (herunder handelsliv, 
trafi ksikring og parkering)

Sammenhænge i byen

Eksponering af byen

Natur og boligområder

Styrkelse af aktivitesområde og 
foreningsliv ved skolen og hallen

Visionen: 

Møldrup - Byen hvor der er højt til loftet og 
langt til horisonten.

Møldrup er stedet for kernefamilien. I Møldrup er det 
nære i centrum. Alt, hvad man behøver i hverdagen, er 
inden for rækkevidde og engagementet i lokalområdet er 
stort – og så kender vi selvfølgelig hinanden. 

I vores by er der højt til loftet og langt til horisonten. 
Men nærheden er det vigtigste; skoler, børnehaver, ind-
købsmuligheder er lige om hjørnet. 
I Møldrup er der plads nok: Plads til ældre, børn, unge, 
børnefamilier, til store armbevægelser og til drømme.

Møldrup er også stedet for virksomheder, som ønsker en 
ideel placering tæt på motorvej og hovedvej samt byer 
som Viborg, Aalborg, Randers, Århus. 

Derudover er det stedet for moderne virksomheder som 
ønsker sparring med et aktivt og udviklingsorienteret er-
hvervsliv. Og det er stedet for virksomheder, som sætte 
pris på at nyde respekt og støtte fra lokalbefolkningen.

 I Møldrup er vi stolte af vores erhvervsliv.

Der skal dog på visse områder gøres en 
ekstra indsats, for at komme helt fri af risiko-
en for stagnation i byens udvikling. Der skal 
også gøres en ekstra indsats hvis Møldrup 
skal udvikle sig til at blive en endnu bedre 
by at leve i.

Særlige vigtige indsatsområder er på den 
baggrund:

Midtbyen (herunder handelsliv, 
trafi ksikring, parkering)
Styrkelse af aktivitetsområde 
og foreningsliv ved skolen og 
hallen
Natur og boligområder
Eksponering af byen
Sammenhænge i byen

•

•

•
•
•

Indsatsområder og vision
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Planens hovedtræk og principper

Aktivitetsområde

Natur og boligområder

Handelscentrum 
Indsigt Indsigt

Indsigt

Indsigt

Spejderhuset

Indsigt

Som det ses af nedenstående luftfoto er de 
fem indsatsområder (jf. side 11) knyttet sam-
men med Møldrups fysiske udformning.

Byen er idag godt planlagt, idet de forskel-
lige byfunktioner ligger placeret godt i for-
hold til hinanden. F.eks. er virksomheder og 
institutioner placeret således at bolig- og 
naturområder ikke påføres store gener i 
form af f.eks. støj og trafi k.

Udviklingsplanen er baseret på at denne 
”funktionsopdeling” videreføres, således at 
byen ”optimeres” i forhold til forskellige ak-
tiviteter. 

Byens nord/vestlige hjørne er således ste-
det hvor byens borgere kan tilbringe en ak-
tiv fritid. Det er og bliver byens ”Aktivitets-
område”. 

Byens østligste del er stedet, hvor erhvervs-
livet har gode forhold. Her kan der etable-
res virksomheder, som ikke er til gene for 
byens øvrige liv. Samtidig er der meget 
gode infrastrukturelle forhold. Den allerede 
påbegyndte udbygning af erhvervsområdet  
øst for Hovedvej A13 betyder, at erhvervs-
området får en fi n ”udstillingkooridor” mod 
Hovedvej A13. Derfor er dog også meget 
vigtigt, at netop Møldrups ”ansigt” mod A13 
bliver højt prioriteret.

Byens syd/vestlige hjørne giver optimale 
rammer for dejlige natur- og boligområder. 
Omkring Himmerlandsstien opbygges en 
grøn kile bestående af bynært skov og dejli-
ge byparker og pladser, hvor der kan foregå 
mange aktiviteter. Dette område er byens 
”rolige” område.

Endelig udgør bymidten naturligvis byens 
handelscentrum. For at fastholde og udvikle 
handelslivet er et meget vigtigt indsatsom-
råde forskønnelse af midtbyen. Derved får 
udefrakommende fornemmelse af et ”hyg-
gelig landsbymiljø” til gavn for byens udvik-
ling generelt og for handelslivet.

Erhvervsomårde
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Borgerne i Møldrups anbefalin-
ger og ønsker til prioritering af 
projekter og investeringer på 
kort og lang sigt (byrådsperio-
der) 

Denne tabel viser en samlet oversigt over  de 
konkrete  projekter og tiltag  som  borgerne 

ønsker gennemført og som er beskrevet i 
borgerplanen.

Da realisering af projekterne er afhængig af 
politiske, økonomiske  og private interesser er 

det ikke muligt at opstille en præcis hand-
lings- og tidsplan. Denne liste  er derfor mere 

en prioriteringsoversigt frem for en egentlig 
tidsplan.  

Listen følger de kommende byrådsperioder,  
dermed er den et godt redskab for politikere i 

forbindelse med kommunernes og regionernes 
budgetlægning.

Prikkerne illustrerer det ønskede påbegyndel-
sestidspunkt, mens pilene illustrerer, at  det 

løbende  arbejde fortsætter.

Midtbyen
Himmerlandsstien - opyd-
ning og beplantning

Stationsbygningen og 
Banepladsen

Vejforlægning og nyt torv

Kroen = motellet

Belægningsskifte gen-
nem byens hovedgade.

Plads foran købmand og 
pizzariaet

Parkering og boliger bag 
ved ”madværkstedet”

Gårdrenovering vest for 
hovedgaden

Aktiviteter ved skole 
og hal
Møldrup Multihus

Ungdomsklub/faciliteter

Børnehave/SFO/skole

Multibane

Rådhus

Tarzanbanen/junglesti 
ved rådhus

Spejderhuset/BMX banen

Natur og boligområder
Astrupparken

Møldrup Byskov

Spejderskoven

Boligområde 1

Boligområde 2

Boligområde 3

Eksponering af byen
Hovedvej A13

Pladser til varetegn

Tanken

Indkørslen fra Hobrovej

Sammenhænge i byen
Organisering af lokalråd 

Mad, is, café, tanken og 
byen

Erhvervslivet

Stier

2007-10 2011-2014 2015-18Byrådsperiode (år)
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Bymidten 
- hovedgaden, baggårde og Himmerlandsstien

Det er af stor betydning at hovedgaden 
igennem byen fremstår indbydende og 
velholdt. Hovedgaden må gerne signalere 
”hyggelig landsbymiljø”.

Som beskrevet i Ressourceprofi len er Møl-
drup præget af de lange lige gadeforløb, 
som gør bymiljøet noget ensformigt og 
åbent. Flere steder på byens ”bagside” er 
der dejlige bykvaliteter, i form af hyggelige 
og grønne gaderum, men disse områder er 
”gemt” af vejen.

Et væsentligt element i forskønnelse af Møl-
drups hovedgade er, at den store asfaltfl ade 
og det lange sigte brydes. Dette kan gøres 
ved erstatte asfalten med granit eller fl iser 
fra krydset Vestergade/Østergade. Samti-
dig markeres byens centrum. Derudover 
skal der i videst muligt omfang etableres al-

lébeplantning og beplantningsøer gennem 
hovedgaden. 

Pladser og torve er også med til at bryde 
den ensformige lange asfaltvej. Konkret 
foreslås der i denne borgerplan, at der laves 
en lille plads foran købmanden og pizzariet 
og et torv ved Jernbanegade i forbindelse 
med en vejforlægning. Sidstnævnte projekt 
kan der læses mere om på side 18. 
Købmanden er ifølge borgernes udtalelser i 
”Jagten på Møldrups sjæl”, side 42, et sted 
med mange funktioner, og et sted hvor man 
også kommer for at mødes med andre. I 
den forbindelse er der udtrykt ønske om en 
bænk, hvor man kan sidde og spise en is. 
Pga. mangel på parkeringspladser benyt-
tes hele pladsen foran købmanden i dag til 
parkering. 

Ved at etablere parkeringsplads i en nær-
liggende baggård, jf. illustration nederst 
på siden, vil nogle af parkeringspladserne 
foran købmanden erstattes af opholdsareal 
– og hvis en del af hovedgaden inddrages 
til ”stillevej” kan der laves et hyggelig sted 
til gavn for handelslivet og byens borgere. 
Der er sådanne pladser som tiltrækker liv 
og dermed vækst – både i gadebilledet og 
hos detailhandelen. 

Baggårdene omkring bymidten er de ene-
ste steder, hvor der er lidt ekstra plads. 
Derfor kan fl ere af disse inddrages til f.eks. 
p-plads og samtidig forskønnes så der bli-
ver et attraktivt gårdmiljø. På illustrationen 
på denne side ses hvordan der fra ældre-
centeret og Himmerlandsstien kunne ska-
bes en god passage og sti til hovedgaden. 

Illustrationsplan over 
bymidten som viser 
forslag til vejforlæg-
ning, pladsdannelser, 
belægningsskifte, 
stiforbindelser, gårdre-
noveringer mv. 

Belægningsskifte
hovedgaden

Plads mellem
købmand og 
pizzaria

Renovering af
baggård

Renovering af baggård:Afl ast-
nings P-plads for hovedgade + 
attraktive ældreboliger

Afl astnings P-plads 
for hovedgade

Sammenhængende stisystem 
Ældrecenter - købmanden

Vejforlægning
Hovedgade

Nyt centralt 
torv til gavn for 
bymiljø og trafi ksikkerhed
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Projektets
baggrund og idé:

Allébeplantning, belægning med 
fl iser og granit samt beplantnings-
øer virker generelt forskønnende 
på hovedgaden.

Plads/torv ved købmanden og 
Jernbanegade bryder den lange 
ensformige asfaltvej, og virker ha-
stighedsdæmpende.

Pladser og torve giver fl ere spon-
tane mødesteder i byen.

Baggårdene kan bruges som af-
lastnings parkeringspladser og 
trænger til renoveringer.

Himmerlandsstien indtænkes som 
et vigtigt element i bybilledet - 
både som en del af stisystem og 
som udstillingsvindue.

Den dejlige park ved ældrecente-
ret bliver mere en del af byen med 
etablering af plads og stier ved 
Jernbanegade og i baggården ved 
”Frokost Billen”.

UDVIKLINGSPLAN FOR MØLDRUP DEL II

Derved vil ældre få nemmere adgang til 
indkøbsmuligheder og forbipasserende på 
Himmerlandsstien vil blive ”trukket” mod 
byens centrum og dermed forbedre han-
delslivet i byen. Der er også mulighed for at 
placere attraktive ældreboliger i baggården 
ved ældrecentret. Tæt på andre ældre og 
på indkøbsmuligheder.

Skitse af hvordan der 
kan dannes en form for 
plads mellem købman-

den og pizzariaet.
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Banepladsen er en meget central og vigtig 
plads i byen. Den har en ”intern” funktion i 
forhold til livet i byen og en ”ekstern” funk-
tion i forhold til turister og forbipasserende 
på Himmerlandsstien, buspassagere og 
kommende gæster på kroen/motellet.

Pladsen skal dog renoveres og indrettes 
bedre, for at byen får den fulde glæde og 
nytte af pladsen. Men såfremt dette gøres, 
vil der være store potentielle muligheder for 
at skabe et smukt og anvendeligt byrum, 
som vil være værdiskabende for Møldrup 
– på mange måder.

Banepladsens største attraktion er den 
gamle stationsbygning. Stationsbygningen 
er dog i dag gemt væk bag en nyere, ikke 
særlig arkitektonisk værdifuld bygning, som 
udnyttes til bankvirksomhed idag. Nedriv-

ning af denne bygning vil højne kvalitet af 
pladsen og de omkringliggende bygninger 
væsentligt. Stationsbygningen vil komme 
til sin ret – og den vil kunne ses tydligere i 
gadebilledet – både på selve Banepladsen, 
men også for forbipasserende på hovedve-
jen. 

Et alternativ til nedrivning af bankbygningen 
vil være at istandsætte facaden på bank-
bygningen, f.eks. som illustreret på billedet 
på denne side. En oppudsning af facaden 
vil f.eks. gøre bygningen mere ”rolig” og 
”harmonisk”.  Det alternative forslag til en 
kortsigtet løsning vil dog slet ikke have nær 
samme eff ekt, som det langsigtede forslag 
om nedrivning af bygningen.

Facaderenovering af kroen (jf. side 20) og 
facaderenovering af husene langs Jernba-

Stationsbygningen og banepladsen

negade, vil alle ligeledes have en positiv ef-
fekt på miljøet omkring Banepladsen.
Derudover vil et belægningsskift fra asfalt 
til granit eller fl iser give pladsen et helt an-
derledes visuelt udtryk. Hvis der derudover 
indplaceres gadeinventar og beplantnings-
bed af høj kvalitet vil pladsen få meget mere 
karakter af opholdsareal frem for kørebane-
areal. 

Hvis der f.eks. etableres en lille iskiosk i sta-
tionsbygningen og/eller bageren etablerer 
udendørsservering vil mange turister og 
forbipasserende nemt kunne tiltrækkes til 
pladsen. Møldrupborgerne får samtidig et 
centralt udendørs mødested – byens uden-
dørs kulturcenter. 
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Banepladsen og 
stationsbygningen er 

vigtige elementer i 
bymidten.

Projektets 
baggrund og idé:

Forøgelse af pladsens værdi som 
byelement og som mødested for 
byens borgere.

Forøgelse af pladsens værdi som 
turistattraktion og ”udstillingsvin-
due”.

Ændre pladsens karakter fra ”køre-
baneareal” til ”opholdsareal”

Ved nedrivning af bankbygningen 
kommer perronbygningen til sin 
ret – og Banepladsen bliver meget 
smukkere.

I perronbygningen etableres funk-
tioner som er både til glæde for tu-
rister og byens borgere, f.eks. is, 
café e.l., men også f.eks. galleri, 
jernbanemuseum. 

UDVIKLINGSPLAN FOR MØLDRUP DEL II

Bankbygningen ved 
siden af stationsbyg-
ningen, som den ser 

ud i dag.

Forslag til renovering 
af bankbygningen. 
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Vejforlægning, nyt torv og trafi ksikkerhed

Vejforlægning og nyt torv
Som tidligere beskrevet vil det betyde me-
get for bymiljøet og det visuelle indtryk af 
hovedgaden, at det lange lige forløb brydes. 
På den baggrund har borgerne i Møldrup 
foreslået at der laves en såkaldt ”vejforlæg-
ning” på Søndergade, hvor den krydses af 
Jernbanegade og Himmerlandsstien.

Ud over at en vejforlægning vil betyde en 
visuel forbedring af hovedgaden, vil det 
også få en rigtig god trafi ksikkerhedsmæs-
sig eff ekt. Vejforlægningen vil eff ektivt tvinge 
hastigheden ned på trafi kken gennem midt-
byen. 

På stedet hvor der i dag er vej, anlægges 
et lille torv. Da torvet vil komme til at signa-
lere ”her er byens centrum” vil det være et 
passende sted til at placere byens juletræ 
og et smukt kunstværk f.eks. vandkunst, 
springvand m.v. Etableringen af torvet vil 
betyde, at man i stedet for det lange kig ned 
gennem den brede asfalterede vej vil få et 
smukt indkig til juletræ, kunst eller anden 
beplantning alt efter årstid. 

Placeringen af vejforlægningen og torvet er 
valgt fordi det stort set er det eneste sted 
i byen hvor de fysiske omgivelse gør det 
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muligt at etablere en vejforlægning. Det 
er dog samtidig det mest hensigtsmæs-
sige sted at placere vejforlægningen; for 
det første fordi det er et centralt sted på 
hovedgaden. For det andet fordi det er på 
dette sted at Himmerlandsstien krydser 
hovedgaden. For det tredje fordi torvet vil 
skabe både visuel og funktionel sammen-
hæng mellem hovedgaden og Jernba-
negade, og for det fj erde fordi torvet kan 
skabe sammenhæng mellem parken ved 
ældrecentret og resten af byens centrale 
gader og pladser. 

Trafi ksikkerhed
I hovedgaden og fl ere andre steder i Møl-
drup by er tung trafi k et forholdsvis stort 
problem. Gadebilledet bærer således 
præg af det veludviklede erhvervsliv i 
byen. 

Bløde trafi kanter og tung trafi k er ikke en 
god coktail, hvorfor der er et ønske om at    
begrænse den tunge trafi k til få overord-
nede veje.   

Projektets 
baggrund og idé:

Stor forbedring af både bymiljø og 
trafi ksikkerhed ved ét projekt.

Bryder den lange lige asfaltvej.

Byens centrale plads.

Knudepunktet som binder de øv-
rige pladser i byen sammen (f.eks. 
Banepladsen, parken ved ældre-
centret og hovedgaden)

Trafi ksikring hvor Himmerlands-
stien krydser den trafi kerede ho-
vedgade.

Sammenbinding af byens centrale 
gader til gavn for handelslivet i 
byen.

UDVIKLINGSPLAN FOR MØLDRUP DEL II

Ved at lede den tunge trafi k, som kommer 
fra Skive ad hovedvej 579 forbi rundkørslen 
ved Nørregade, undgåes tung trafi k ned 
gennem hovedgaden, herunder ved institu-
tionsområdet. Dette kan gøres ved skiltning 
samt ved at gøre afkørslen fra A13 til Ho-
brovej mere attraktiv for den tunge trafi k at 
benytte. 

Borgerne i Møldrup anser i dag afkørslen 
fra A13 til Hobrovej som et trafi kalt proble-
mområde, bl.a. pga. risiko for uheld ved 
venstresving. På den baggrund bør der 
tages en snak med Vejdirektoratet (som er 
vejmyndighed på Hovedvej A13) og Viborg 
Kommune (som er vejmyndighed i forhold 
til hovedvej 579) om den mest optimale 
løsning for trafi ksikkerheden i byen og for 
trafi kanterne. 

 

Trafi ksikkerhed:

Tung trafi k skal såvidt muligt ledes 
uden om bymidten og steder hvor 
der færdes mange bløde trafi kan-
ter.

Der kan f.eks. opsættes forbuds-
skilte mod biler over 3500 kg på 
udvalgte strækninger - eller hen-
visningsskilte.

Såfremt afkørslen fra Hovedvej 
A13 til Hobrovej gøres mere attrak-
tiv for den tunge trafi k at benytte, 
vil der sandsynligvis blive færre 
lastbiler i bymidten.

Afkørslen fra A13 til Hobrovej op-
fattes som et trafi kalt problemom-
råde. Vejmyndighederne bør un-
dersøge mulighederne for en bedre 
trafi ksikkerhedsmæssig løsning. 
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Bygningerne fra den tidligere Møldrup Kro 
har nu i ca. to år stået tomme og ubenyttet. 
Borgerne i Møldrup anser det for problema-
tisk at bygningerne står og forfalder i bybil-
ledet og frygter, at den bliver investerings-
objekt for boligspekulanter e.l.,  og dermed 
bevirker, at der skabes fl ere sociale proble-
mer og mere kriminalitet i byen.

På den baggrund er det vigtigt for byens 
borgere, at der arbejdes for at bygningerne 
anvendes til andre formål – og meget gerne 
formål, som kan være med til at skabe mere 
liv og glæde i Møldrup.

Faciliteterne på Møldrup Kro er forholdsvis 
gode og bygningerne kan forholdsvis billigt 
istandsættes så de fremtræder præsenta-
ble. De fysiske rammer for et ”motel” e.l. er 
således ret gode. Beliggenheden ved A13 
sandsynliggør, at der er et grundlag for at 
drive motel i bygningen. Det er dog vigtigt 
at motellet markedsføres, f.eks. via opsæt-
ning af informationsmateriale/standere ved 
tanken o.l.

Med Himmerlandsstiens åbning og en øget 
fokus på turisme vil der også være øget be-

Kroens facade, som 
den ser ud i dag.  

hov for overnatningsfaciliteter. Derudover 
mangler der generelt overnatningsmulighe-
der for erhvervslivet i området, f.eks. for gæ-
ster på virksomhederne eller i forbindelse 
med kurser osv. 

Ud over at have funktion som motel vil der 
også være basis for at anvende kroen som 
”forsamlingshus” til private fester eller til 
sodavandsdiskotek for de helt unge i byen. 
Møldrup mangler netop disse faciliteter. 

På tegningen er vist hvordan der kan ska-
bes et hyggeligt gårdmiljø bag kroen. Det vil 

være en fordel, hvis den bagerste tilbygning 
i kroens hovedbygning nedrives. Derved 
åbnes der op til gården og der skabes mere 
rum og luft til et attraktivt gårdmiljø. Hvis der 
indrettes små gårde og siddepladser uden-
for til hver lejlighed vil kroen sagtens kunne 
blive et yndet overnatningssted for ferieren-
de cyklister langs Himmerlandsstien.

Den del af gården som er placeret længst 
mod øst bør friholdes til parkering, således 
at den resterende del af gården friholdes for 
parkerede biler. 

Forslag til renovering 
af kroens facade.  

Kroen - facade, anvendelse og organisering
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Kroen er én af de ældste bygninger i Møl-
drup. Den er bygget næsten umiddelbart 
efter stationsbygningen i 1890erne. Den 
oprindelige bygning er desværre dækket 
af nyere tilbygninger, som kunne have væ-
ret i bedre kvalitet og været mere tro mod 
den oprindelige byggestil. Tilbygningens 
lodrette linier (f.eks. vinduesplacering m.v.) 
følger dog den oprindelige bygning, hvorfor 
bygningen fremstår rimelig harmonisk. En 
facaderenovering, som f.eks. vist på det ma-
nipulerede billede på denne side, vil kunne 
give bygningen og Banepladsen en ”fi nish” 
der i højere grad signalerer kvalitet.

Hvis stationsbygningen og kroen bindes 
sammen af et belægningsbånd i fl iser og 
granit, vil turister m.v. i højere grad føle at 
kroen ”byder velkommen”. Den samme ef-
fekt opnås ved nedrivningen af den tidligere 

Projektets baggrund 
og idé:

Borgerne i Møldrup fryger at kroen 
kan tiltrække fl ere sociale proble-
mer til byen.

Kroen har beliggenheden og de 
fysiske rammer som gør den vel-
egnet til overnatning for turister på 
Himmerlandsstien samt gæster og 
kursister fra virksomhederne i om-
rådet.

Kroens facilieteter er ligeledes 
velegnet til private fester og dens 
beliggenhed ved hovedvej A13 gør 
den velegnet som motel.

Området og bygninger kan istand-
sættes så det bliver væstentlig 
mere attraktivt. 

Realiseringen af projektet kan sik-
res gennem borgerbaseret inve-
steringsselskab og organisering. 
F.eks via ”Borgeraktier”.

UDVIKLINGSPLAN FOR MØLDRUP DEL II

nævnte bagbebyggelse, idet fj ernelse af 
denne vil betyde at der bliver indkik fra stati-
onsbygningens terrasse ind i det hyggelige 
gårdmiljø.

Borgerne kan selv skabe en organisation og 
et investeringsselskab omkring kroen, såle-
des, at man ikke behøver at afvente at kroen 
opkøbes i privat regi. Borgeraktier kunne 
f.eks. være en mulighed.

Der laves hyggelige gårdmiljø til 
de små værelser bag kroen.  
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Møldrup rummer mange kvaliteter. De er 
bare ikke så nemme at få øje på, hvis man 
ikke lige kender byen i forvejen. Det gode 
sammenhold, de aktive borgere, det lokale 
engagerede erhvervsliv osv. er ikke umid-
delbart synligt. Fysisk ser Møldrup heller 
ikke ud af så meget. 

Hvis man kører forbi på Hovedvej A13 
mellem Aalborg og Viborg skal man være 
stedkendt, for at vide at man kører lige 
forbi en by. 

Hvis Møldrup ønsker at fastholde en god 
vækst og udvikling, så bør der gøres en 
indsats for at synliggøre byen – både i 
bogstavelig og overført betydning.

Hovedvej A13 er en meget trafi keret over-
ordnet vej, hvilket betyder at Møldrup pas-
seres af ca. 7000 biler i døgnet. Det giver 
Møldrup rige muligheder for at gøre sig 
kendt. Bl.a. kunne man ved at opsætte et 

Eksponering af byen

varetegn langs vejen, som vækker opmærk-
somhed og synliggør byen.

Ved krydset Hobrovej / A13 er der to grønne 
områder næsten omringet af veje. Disse om-
råder er i dag beplantet med buske, hvilket 
bevirker, at de dækker meget af bilisternes 
indsigt mod byen. Hvis buskbeplantningen 
ryddes gøres byen mere synlig, samtidig 
med, at der bliver to gode pladser til at opsæt-
te byens varetegn. Pladsernes beliggenhed 
bevirker, at der kan opstå en fornemmelse 
af at køre igennem en port. Byens varetegn 
kunne f.eks. være gamle møller, møllevinger 
eller kunstskulptur inspireret af møller. Rund-
kørslen i byens nord/vestlige hjørne er også 
et meget oplagt sted at eksponere byen. 
Ud over at opsætte varetegn ved byen, bør 
man også overveje hvordan byens ”bag-

side” mod A13 tager sig ud. Hvis man kører 
en tur fra syd mod nord ad A13 støder man 
på en stor kyllingefarm, en gyldebeholder og 
fl ere gårde og bygninger som ikke alle ven-
der den bedste side mod A13. Længere mod 
nord ligger erhvervsbygninger, som bl.a. har 
varelager mod vejen.

På denne side er vist nogle eksempler på 
hvordan lidt maling, skiltning og beplantning 
kunne være med til at vise et helt andet bil-
lede af Møldrup.

?

?

På billederne er vist to oplagte placeringer af ”Byens 
varetegn”. På billedet nederst til højre er  vist hvordan 
stedet ser ud i dag, med buskbeplantning og billedet 
ovenfor viser hvordan pladsen vil være ideel til byens 
varetegn, hvis buskene blev fj ernet. Samtidig vil Møl-

drup by blive mere synlig fra A13.  



23UDVIKLINGSPLAN FOR MØLDRUP DEL II

Dette billede viser hvordan oplagsplad-
sen er idag  meget synlig både foran 
virksomheden og imellem virksomhe-
den og beplantningen. 

På dette billede er sta-
kittet omkring virksom-
heden udskiftet og der 

er tegnet  passende 
symboler på. Samtidig 

er beplantningsbæl-
tet forlænget , så der 

ikke er indkig til lager 
mellem bygningen og 

beplantningen. 

Fotoet til højre er taget fra 
A13 mod vest. Den hvide 
bygning er meget synlig 

og giver et negativt billede 
af byen, fordi bygningen 

fremstår nedslidt.

Billedet til venstre er et forslag til hvor-
dan man med enkle midler, kan få en 
facde til at være et plus for byen. 
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Bynære skove, afskærmende beplantning 
og nye boligområder
Som det fremgår af ressourceprofi len er der 
stor udviklingspotentiale i at forbedre natur-
værdierne omkring Møldrup.

Møldrups placering på en åben fl ad mark, 
betyder, at der ikke er mange muligheder for 
at udstykke attraktive boligområder omkring 
byen. I dag betyder kuperet terræn og be-
liggenhed ved skov, hav, sø m.v. meget for 
kommende boligejers valg af byggegrund.

På den baggrund foreslås det, at man sim-
pelthen sørger for at skaff e de naturværdi-
er man mangler til byen.  Et par kilometer 
syd/vest for Møldrup ligger Sortedale, som 
er et meget smukt naturområde bestående 
af skov og ådal. Dette område er et yndet 
udfl ugtsmål for borgerne i Møldrup. Efter 
Himmerlandsstiens åbning er området ble-
vet endnu mere tilgængeligt, fordi stien er 
en kortere og mere direkte vej til naturom-
rådet. 

For at trække naturværdierne længere mod 
Møldrup ønsker borgerne i Møldrup der-
for, at et stort skovrejsningsprojekt sættes i 
gang. Der skal laves en helt ny skov, som 
f.eks. kunne hedde Møldrup Byskov. Tanken 
er bl.a. at der plantes et træ for hvert barn 
der fødes i byen, på den baggrund sikres 
en fortløbende vækst af skoven – og byens 
borgere får et meget nært forhold til skoven. 
Ofte vil søndagsudfl ugten måske kommer til 
at gå ud forbi ”mit træ”. 

På kortet på denne side er indtegnet hvor-
dan skoven kan trækkes længere ind mod 
byen og samtidig komme til at give læ og 
give en ”grøn indkørsel” til byen.  Ved netop 
at anlægge skov på disse arealer vil man 
samtidig opnå at få mulighed for at ud-
stykke nogle meget attraktive boligområder, 
som bliver nabo til skoven.

Kort som er vedhæftet lokalpla-
nen for det nye område. Vejad-

gangen til gården, som idag har 
vejadgang ad Rolighedsvej, kan  
få vejadgang sammen med den 

nye udstykning. 

1
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Møldrup om 20 år?
Skov- og boligvækst

Forslag til arealer som
tilplantes med bynært skov

Forslag til placering af nye 
boligområder. Tallene angi-
ver udbygningstakten.
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Astrupparken - og boligområdet 
ved Astrupparken giver  et dejligt 

bymiljø, som med fordel kan 
videreføres til kommende nye 

udstykninger.

Sigt ad Himmerlandsstien
mod Skoven.

Området ved den 
nye udstykning.

Område med forslag om 
boligudstykning.

Projektets
baggrund og idé:

Sammensmeltning af skov og by. 
Skoven virker forskønnende og gi-
ver læ i det åbne fl ade landskab.

Bynært skov giver Møldrup en væ-
senligt forøget herlighedsværdi.

Til glæde for både nuværende og 
kommende borgere i Møldrup.

Skoven bevirker, at der kan udstyk-
kes meget attraktive grunde om-
kring Møldrup.

Møldrup får sin egen byskov. Der 
plantes et træ for hvert barn der fø-
des i byen. 

UDVIKLINGSPLAN FOR MØLDRUP DEL II
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Udvidelse af Astrupparken
Borgerne i Møldrup er i dag meget gla-
de for Astrupparken. Parken bruges af 
både unge, ældre og børnefamilier 
fordi den ligger hyggeligt placeret i 
et grønt område, væk fra trafi kerede 
veje. 

Lige umiddelbart ved siden af Astrup-
parken har kommunen netop over-
taget et tidligere baneareal. Arealet 
ligger placeret mellem Himmerlands-
stien og grusvejen ”Rolighedsvej” 
som er adgangsvej til en gård placeret 
vest for Astrupparken. Banearealet er 
pt. tilplantet med træer og buske og er 
registreret som fredsskov. Området er 
langt og smalt og dermed vanskelig at 
udnytte pt.

For dels at gøre Astruparken endnu 
mere attraktiv som fælles mødested 
for byens borgere og for dels at gøre 
banearealet mere anvendeligt som 
opholdsareal foreslås Astrupparken 
udvidet til også at omfatte banearea-

let. På tegningen ses hvordan den eksiste-
rende buede sti kan videreføres og dermed 
danne en afgrænsning for pladsen.
Pladsen indrettes med fl ere aktiviteter til 
glæde for alle generationer. Den eksiste-
rende lille sø foreslås fj ernet – evt. erstattet 
med en sandkasse. Astrupparken skal være 
et sikkert og trygt sted at lege, også for dag-
plejebørnene. Derfor vil det være mest hen-
sigtsmæssigt at søen fj ernes.

Træbeplantningen udtyndes inde på plad-
sen, men bibeholdes omkring pladsen, 
så den kommer til at ligge i en lille gryde. 
Der skal søges om tilladelse til udtynding 
af fredskovsarealet hos Statsskovdistriktet. 
Rolighedsvej bør nedlægges som adgangs-
vej til gården og dermed kun gøres tilgæn-
gelig for bløde trafi kanter. Der er mulighed 
for at etablere vejadgang til gården fra Søn-
dergade ved den nye udstykning.
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Projektets
baggrund og idé:

Astrupparken gøres endnu mere 
attraktiv som fælles møde- og akti-
vitetssted for alle generationer.

Banearealet mellem Himmerlands-
stien og Rolighedsvej gøres til-
gængelig og værdifuldt for byens 
borgere. Den lange smalle areal er 
vanskeligt at udnytte til andet for-
mål.

Turister på Himmerlandsstien får 
stor glæde af arealet. 

Arealet er med til at eksponere 
Møldrup ud ad til.

UDVIKLINGSPLAN FOR MØLDRUP DEL II

Himmerlandsstiens tracé lige igennem 
Astrupparken betyder at forbipasserende vil 
få et rigtig godt indtryk af Møldrup. Folk vil 
få lyst til at hoppe af cyklen og gøre holdt på 
pladsen og i byen.

Mellem Astrupparken og stationsbygningen 
er der gode muligheder for at etablere en lil-
le lomme med shelters, hvilket også vil være 
af stor turistmæssig værdi for byen.
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Aktiviteter ved hallen - multihus, multibane og 
foreningsfællesskab

projekt hele byen har stået sammen om. På 
den måde er kulturhuset blevet et symbol 
på initiativ, sammenhold og lyst til vækst i 
byen og er dermed det synlige bevis på bor-
gernes aktive virke og sociale engagement.

Projekt Møldrup Multihus rummer mange 
gode og spændende tanker og aktivitetsmu-
ligheder, men der er stadig nogle ønsker og 
behov til udendørsarealerne. Der er f.eks. 
udtrykt ønske om en multibane i umiddel-
bar tilknytning til multihallen. På tegningen 
på  side 29 er foreslået hvordan multibanen 
kan placeres i sammenhæng med den plan-
lagte udendørs tennisbane og scene. I selve 
multihallen er der indarbejdet en 8 – tals lø-
bebane. Denne tanke kan overføres til uden-
dørsarealerne, som vist på tegningen.
I ”aktivitetsområdets” vestlige ende er der i 

dag etableret en BMX-bane. Som klubhus 
benyttes en nedslidt skurvogn. 

Spejderne har i dag klubhus i et parcelhus-
kvarter og er den eneste forening som ikke 
holder til sammen med de øvrige foreninger 
ved hallen. BMX-klubben og spejderne kun-
ne evt. gå sammen og bygge en helt ny hyt-
te, som begge foreninger kunne få glæde 
af. En ”spejderskov” som afgrænsning mod 
vest vil give nogle rigtige gode udendørsfa-
ciliteter og samtidig vil skoven danne læ og 
skabe mere herlighedsværdi, til glæde for 
alle byens borgere.

 

Møldrup har i dag nogle rigtige gode aktivi-
tetsmuligheder og faciliteter omkring hallen 
og skolen. Både skolen og hallen er ifølge 
borgerne selv (”jagten på Møldrups sjæl”, 
se side 42) væsentlige omdrejningspunkter 
for aktivitet og foreningsliv i byen.

I hallen er der gode og spændende arran-
gementer og mulighed for at udfolde sig i 
mange idrætsgrene. Hallen er stedet man 
opfordres til at gå hen, når man som ny i 
byen skal møde lokalbefolkningen og skabe 
nye bekendtskaber. Med hallens udbygning 
til Møldrup Multihus vil der blive endnu bed-
re muligheder og endnu mere liv i området. 

Ved hjælp af den succesfulde indsamling 
blandt byens borgere og erhvervsliv er 
multihuset snart en realitet. Multihuset er et 

Forslag til foreningsfæl-
lesskab. BMX-klubben og 

spejderne kan få et nyt 
fælles kubhus. F.eks. en 

bjælkehytte. Der kan etab-
lers ”Spejderskov ” vest  for 

BMX-banen.
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Principskitse over den 
planlagte indretning af 

Multihuset og arealet 
omkring  multihuset.

Projektets
baggrund og idé:

Multihuset og de omkringliggende 
arealer vil komme til at danne op-
timale rammer for alle former for 
aktiviteter for alle generationer.

De eksisterende planer i og om-
kring Multihuset suppleres med 
en multibane og en udendørs otte-
tals-løbebane.

Kulturhusets funktion fl yttes til 
Multihuset. 

Ved at samle alle aktiviteter i et om-
råde, vil der være gode muligheder 
for at danne foreningsfællesskaber 
- til glæde for alle.

BMX-klubben trænger til nyt klub-
hus og spejderne er placeret lidt af-
sides i forhold til andre foreninger. 
Arealet ved BMX-banen er et godt 
sted at placere et fælles klubhus og 
en ”spejderskov” vil komme mange 
til gode.

UDVIKLINGSPLAN FOR MØLDRUP DEL II

Forslag til placering 
af multibane.
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grupper, på sigt vil det også være stedet 
hvor byens unge fra 10-13 år opholder sig, 
men indtil da mangler der væresteder for 
denne aldersgruppe. 

Fra 1. januar 2007 står rådhuset tomt, hvor-
for det vil være oplagt at bruge en del af de 
tomme bygninger til faciliteter for børneha-
ven, SFO og ungdomsklub. 
På skitsen er illustreret hvordan den øst-
ligste del af rådhuset - fra bagdøren, kan 

Generelt udtrykker borgerne i Møldrup stor 
tilfredshed med de off entlige serviceydelser 
i byen. De seneste år er der dog opstået 
problemer med pladsmangel i børnehaven 
og SFO’en.

Børn fra 10 -13 år, som gerne vil lavet andet 
end idrætsaktiviteter har ikke mange mulig-
heder. I dag tilbydes de at være i et fugtigt 
kælderlokale i skolen. Multihuset kommer til 
at rumme mange aktiviteter for alle alders-

benyttes til legeplads i sammenhæng med 
det tilstødende areal, som i dag henligger 
ubenyttet med træbevoksning. 

På denne måde vil børneområdet ligge i en 
vis afstand fra den trafi kerede hovedvej og 
det vil være muligt at afskærme området 
med et stakit. Omvendt er der god mulighed 
for at legepladsen integreres med idrætsfor-
eningens arealer. 

Ungdomsklub/faciliteter, SFO, børnehave 
& rådhuset
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Projektets
baggrund og idé:

Der er pladsmangel i børnehaven 
og SFo’en. 

Der mangler faciliteter og værested 
til unge mellem 10 og 13 år.

Råhusbygningen står tom fra 1.ja-
nuar 2007.

I den ene ende af rådhuset kan der 
være ”børneafdeling”.

I den anden ende kursus- og mø-
defaciliteter til erhvervslivet, fordi 
bygningen præsenterer sig godt 
og er placeret godt.

Det ubenyttede skovareal ved si-
den af skolen integreres i legeplad-
sen. 

Legepladsen deles i tre: I skoven 
etableres junglesti/tarzanbane, på 
rådhusets område, hvor der er fast 
belægning etablers gocardbane 
e.l. og mod sportspladsen etable-
res småbørnslegeplads.

UDVIKLINGSPLAN FOR MØLDRUP DEL II

Legepladsen kunne bestå af en junglesti/tar-
zanbane på det areal som i dag er skovbe-
vokset. Den del af legepladsen, som i dag ud-
gøres af rådhusets asfalteret udenomsareal 
er meget velegnet til gocard-bane e.l. pga. det 
faste underlag. På arealet umiddelbart vest for 
rådhuset kan der etableres småbørns-lege-
plads. Dermed er der mulighed for at voksne 
kan følge med i kampene på fodboldbanen 
samtidig med, at de har kan holde øje med de 
mindre søskende på legepladsen. 

Den resterende del af rådhusbebyggel-
sen kan benyttes som servicecenter for 
erhvervslivet. Rådhusets facade mod ho-
vedgaden er meget præsentabel og ligger 
godt i forhold til f.eks. at modtage kunder 
og gæster. Dermed er bygningen egnet til at 
rumme fælles møde- og kursusfaciliteter for 
alle virksomheder i Møldrup. Ud over denne 
funktion kunne bygningen også fungere 
som ”vækstcenter” med ”kuvøse-funktion” 
for nyetablerede virksomheder. 

Det anbefales at bygningen fortsætter med 
at være i off entligt eje, således at skole og 
fritidsområdet sikres udvidelsesmuligheder 
i fremtiden. Der er således ikke mange an-
dre muligheder for f.eks. at udvide skolen. 
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Sammenhænge i byen

Organisering af lokalråd
Hovedårsagen til Møldrups store succes 
med konkrete projekter som f.eks. Møldrup 
Multihal, Revlingefesten osv. samt borger-
nes sammenhold og engagement er, at der 
er nogle mennesker i byen – ildsjæle – som 
har brugt mange kræfter og meget energi 
på disse initiativer.
Mange erfaringer og undersøgelser viser, 
at de byer hvori der fi ndes mange ildsjæle, 
mange aktive og engagerede borgere har 
en positiv udvikling. 

Dvs. det er vigtigt, at der i Møldrup gøres en 
målrettet, systematisk og løbende indsats 
for at ”puste til ilden” og sikres, at der kon-
stant er et vist antal og niveau af ildsjæle i 
byen. Det er vil være letsindigt blot at håbe 
på at ildsjælene kommer af sig selv.

Opbakning til og organisering af lokalråd og 
foreninger kan være et delelement i sikring 
af det lokale initiativ i byen. I dag benyttes 
lokalrådet ikke optimalt, som den paraply-
organisation det er, til at sikre helhed og ko-
ordination mellem de øvrige foreninger. 

Udover organisatoriske forhold kunne ud-
nævnelse af egentlige ”ildsjæle-udklække-
re” være et initiativ, som kunne være med til 
at sikre det lokale initiativ i byen. En ”ildsjæ-
le-udklækker” kunne være en person, som 
blev fredet i forhold til at hjælpe med prak-
tiske ting, og som kun havde til opgave at 
motivere og støtte andre til at tage initiativ 
og hjælpe med.

Erhvervslivet og byen – byen og 
erhvervslivet
Det blomstrende og meget aktive erhvervs-
liv er en stor styrke for Møldrup. Ud over at 
Møldrup har forholdsvis mange erhvervs-
virksomheder, som er et plus for byen, bety-
der det rigtig meget for byen, at de erhvervs-
drivende er aktive og engagerede borgere. 

Deres personlige og økonomiske ressour-
cer har sat sine spor i Møldrup området.

Der bør fortsat være fokus på at understøtte 
denne ressourcer og gerne at udvikle den. 

Byen og erhvervslivet kan sammen skabe 
miljø og rum for endnu bedre forhold for 
begge parter. 

Dagligt pendler en del ansatte ind i Møl-
drup. Disse ansatte kan betragtes som 
ambassadører for byen. Derfor bør byens 
borgere gøre en indsats for at pendlerne 
får et godt indtryk af byen og kommer til at 
mærke det gode sammehold og liv i byen. 
Konkret kunne borgerne f.eks. invitere til 
fælles vinsmagningsaften, fælles skovtur og 
gåtur langs Himmerlandsstien. 

Erhvervslivet bør ”nurses” og mærke, at der 
bliver ”sat pris på” dem. Derved kan eksiste-
rende arbejdspladser sikres og kommende 
arbejdspladser tiltrækkes.

Omvendt kan erhvervslivet støtte byens 
handelsliv, støtte kro/motel, således at byen 
og erhvervslivet ved fælles hjælp bliver 
stærkere.

Bedre udnyttelse af byen benzin-
tank
Benzintanken er et af de steder i byen, som 
tiltrækker meget liv. Dels trækker benzintan-
ken en hel del af de forbikørende på A13 ind 
i Møldrup, dels valfarter en del af Møldrups 
borgere - især børn og unge til tanken om 
eftermiddagen/aften for at købe slik, is m.v. 
Møldrup by kan få højere værdi af livet om-
kring tanken.

I forhold til Hovedvej A13 er det vigtigt at der 
omkring tanken ”tages ordentligt imod” de 
forbipasserende, der gør holdt i byen. Om-
rådet skal være præsentabelt, så folk får et 

godt indtryk af Møldrup og der skal gøres 
noget for at give folk lyst til at komme endnu 
længere ind i byen. F.eks. ved at opsætte 
infotavler over byens herligheder og f.eks. 
henvisning til overnatningsmulighederne på 
”Motellet”. 

Derudover vil der være basis for at etablere 
en et ”pit-stop” for autocampere ved tanken 
samt en pendlerparkeringsplads. Dette skal 
ses i lyset af, at der ikke er andre 24 timers 
parkeringspladser for autocampere i områ-
det.
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Sammenhængende stisystem
Et sammenhængende stisystem igennem 
byen og rundt om byen vil være til stor glæ-
de og gavn for både nuværende og kom-
mende borgere i Møldrup. 

Stier betyder at skolebørn og andre bløde 
trafi kanter i vid udstrækning kan undgå at 
skulle færdes på veje med store mængder 
trafi k. Samtidig giver det borgerne gode 
muligheder for naturoplevelser og for mo-
tionsture. I forbindelse med etablering af 

”Møldrup Byskov” er det derfor vigtig, at 
der udlægges mange stier. 

Bløde trafi kanter og tung trafi k er ikke en 
god coktail. Derfor bør de bløde trafi kan-
ter ledes væk fra veje som fungerer som 
vejadgang for erhvervsområdet. 

Der er konkret ønske om, at der etablers 
et fortov/sti, så det er muligt at komme 
fra Hobrovej til Østergade ved Lucerne-
vej.  

 

Vigtige poienter:

Vigtigt at der gøres en målrettet og 
systematisk indsats for at ”puste 
til ilden”, så Møldrup fortsat har 
mange energiske ”Ildsjæle”. 

Brug Lokalrådet til at stå stærkt 
ud-ad-til og til at koordinere ind-
ad-til.

Plej og ”nurse” erhvervslivet i 
byen; både virksomhedsejerene 
og de ansatte. Dermed forbliver 
virksomhederne i byen og andre 
tiltrækkes. Samtidig bliver de an-
satte ”ambassadører” for Møldrup.

Udnyt livet omkring tanken bedre 
- både til at trække folk fra A13 ind 
i Møldrup.

Sammenhængende stisystemer 
over hele byen giver bedre trafi k-
sikkerhed og bedre naturoplevel-
ser.

UDVIKLINGSPLAN FOR MØLDRUP DEL II

Illustration over 
hvordan området ved 
tanken kunne indrettes. 

Flere borde/bænke 
sæt - spisepladsen 
gøres samtidig lidt 
hyggerligere

Overnatning samt 
parkerning for auto-
campere

Udstillingsareal
til brugte biler, giver 
mere plads omkring 
tanken til parkering

Perfekt plads til 
byens varetegn.
Giver ”By-porte effekt” 
og muligehed for god 
effekt med belysning.

Ønske om 
fortov/sti

Hobrovej

Hobrovej

Hobrovej
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Del III: Bilag
Ressourceprofi l for Møldrup  

Regionale forhold

Lokal herlighedsværdi

Befolkningens ressourcer

Samliv

Off entlig og privat service

Lokal infrastruktur

Bygninger og facader m.v.

Herunder:

Foto- og postkortopgave
”Jagten på Møldrups sjæl”

Lovmæssige og landskabelige
rammer og bindinger

UDVIKLINGSPLAN FOR MØLDRUP DEL III
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Citat fra ”Den gode historie”:

”Møldrup - den yngste landsby 
der engang gik helt i revl”
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Ressourceprofi l for Møldrup

UDVIKLINGSPLAN FOR MØDRUP DEL III

Møldrups historiske udvikling
Møldrups historie ligner de fl este andre 
stationsbyers. Byen er således opstået 
omkring den station, som i 1893 blev an-
lagt på en åben og fl ad mark i forbindelse 
med Himmerlandsbanens etablering. Det 
var gængs praksis at stationerne ikke blev 
bygget i umiddelbar tilknytning til eksiste-
rende bysamfund. I Møldrups tilfælde spil-
lede det efter sigende også en rolle, at man 
ikke ønskede, at de unge karle på gårdene 
i den daværende ”hovedby” Tostrup, skulle 
”hænge ud” på stationen. Desuden frygtede 
man at damplokomotivernes larm ville ned-
sætte køernes mælkeydelse.

Møldrup station blev anlagt på skellet mel-
lem Vester Tostrup og Roum Sogne. Det be-
tyder, at den østlige del af Møldrup ligger i 
Roum Sogn, og den vestlige del af byen lig-
ger i Vester Torup sogn. Byens liv i dag bæ-
rer stadig præg af denne opdeling, og da 
Møldrup er en landsby uden kirke, benyttes 
Roum og Tostrup kirke i dag i stor stil af Møl-
drupborgerne. Navnet Møldrup stammer fra 
en større gård i nærheden af stationen, som 
hed Møldrupgård. 

Som noget af det første blev Møldrup Kro 
bygget. Det var den den fremsynede køb-
mand Anders Christion Schaltz fra Tostrup, 
der byggede kroen og lejede den ud. Se-
nere blev der bygget fl ere huse i Jernba-
negade - og rigtig fart på udviklingen kom 
der i starten af 1900-tallet, da snedkerme-
ster Jens Jensen Schou for alvor begyndte 
at sætte sit præg på byen. Han var således 
den første i Jylland, der startede et maskin-
snedkeri, og i 1914 åbnede han også byens 
første elværk i et hjørne af sin fabrik.

Herefter udviklede byen sig jævnt op gen-
nem 1900-tallet. I forbindelse med 1. ver-
denskrig blev indførsel af pietava stoppet. Pi-

etava var det materiale, som almindeligvis 
blev brugt til at lave koste af. Møldrup op-
levede på den baggrund en opblomstring 
i kraft af muligheden for at tjene gode pen-
ge på revlingeris. En stor del af Møldrups 
befolkning var i den forbindelse beskæftet 
med at høste og forarbejde revling - og der 
blev dannet en egentlig ”Revlingekomite”. 
”Revlingefeberen” stoppede langsomt ef-
ter krigens ophør, men revlingekomiteen 
fi ndes den dag i dag. Nu er missionen bare 
en anden. I slutningen af tresserne, hvor 
byen havde ca. 700 indbyggere, opstod 
nemlig ideen med at holde en byfest, som 
meget passende blev kaldt ”Revlingefe-
sten”. Overskuddet fra de første fester gik 
til opførelse af Møldrup Hallen, som blev 
indviet i 1972.

Det sidste tog, der forlod Møldrup Station 
efter den trykte køreplan, var i 1959. Der 
har dog kørt godstog fremtil 1999, hvor 
der også var en sidste passagertur, som 
offi  ciel afl sutning på banens historie. Ba-
nens nedlæggelse betød at byen mistede 
en væsentlig vækstkilde og at livet i byen 
ændrede sig. Fysisk afspejles dette i at 
Jernbanegade sygner hen.

Revling og jernbanen er således grund-
pillerne i Møldrups (forholdsvise korte) 
historie. En anden faktor, som har spillet 
en positiv rolle i byens historie, er dens ud-
nævnelse som kommunecenter i forbindel-
se med kommunalreformen i 1970. Byen 
fi k med den udnævelse fået ”forærende” et 
højt off entligt servicenivau. Med kommune-
sammelægningen 2007 fratages Møldrup 
kommunecenterrollen, hvilket betyder, at 
der er en risiko for at Møldrup ikke læn-
gere tilføres off entlige midler og service i 
samme omfang som tidligere.

Regionale forhold af betydning for 
byens udvikling
Jernbanen har, som tidligere nævnt, været 
altafgørende for Møldrups udvikling. Idag, 
hvor jernbanen ikke længere har betydning, 
er det beliggenheden i krydset mellem ho-
vedvej A13 (Aalborg-Viborg) og hovedvej 
579 (Hobro-Skive) som er byens styrke. 
Derudover er den forholdsvis korte afstand 
til motorvejen en ikke uvæsentlig faktor.

Andre regionale faktorer af betydning er 
nærheden til Viborg, Hobro, Skive, Aars og 
Randers, som betyder, at der inden for en 
en rimelig pendlingsafstand er et forholds-
vis stort antal arbejdspladser.

De nærmeste naturområder i regionen er 
Hjarbæk Fjord, Mariager Fjord og Rold Skov, 
men afstanden til disse områder fra Møldrup 
er for stor til, at de kan siges at være en po-
sitiv faktor for selve byens udvikling.
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Bygninger & facader m.v. 
Det overordnede indtryk af er bygninger og 
facader i byen er forholdsvis velholdte. De 
fl este af byens oprindelige huse er bevaret 
og man har været rimeligt tro mod byens ”li-
nier”. Dermed virker bybilledet umiddelbart 
harmonisk.

I nogle områder af byen er der virkelig gjort 
en stor indsats for at istandsætte bebyggel-
sen efter oprindelig byggestil, hvilket giver 
disse områder høj kvalitet. Hovedgaden 
igennem byen og den gade som er byens 
”udstillingsvindue”, bærer præg af at være 

Jernbaneselskabets praksis med at placere 
stationer i fl ade åbne landskaber har bevir-
kert, at Møldrup ikke er rig på de naturvær-
dier og herlighedsværdier, som efterspør-
ges i stort omfang i dag. 

Simested Å og de tilknyttede engområder 
er beliggende et par km fra byen og udgør 
delvist Møldrupområdets grænse mod vest. 
Denne strækning af Simested Å er et vigtigt 
yngleområde for engfugle. Mellem Møldrup 
og Roum løber endvidere Skravad Bæk, der 
er en af kommunens mest værdifulde vand-
løb, bl.a. som gydeplads for fi sk i Skals Å. 
Derudover skal fremhæves Tulsbjerge, der 
markant hæver sig op i ormådets nordlige 
ende og Borup Hede, vest for Skals, som er 
en af de største fredede heder i Danmark.

Overnævnte naturområder er gode som ud-
fl ugtsmål for lokalområdets beboere, men 
de ligger i for stor afstand fra Møldrup, til at 
de har tiltrækningskraft og værdi for bosæt-
ning og turisme.

Møldrup har heller ikke de store bykvaliter i 
form af f.eks. en gammel bykerne, snoede 
gadeforløb og markante bygninger. Byen 
er tilgengæld meget grøn, pæn og velholdt. 
Den har bevaret sit stationsby præg. 

Møldrup by er stærkt præget af de lange lige 
gadeforløb, som gør bymiljøet ensformigt 
og åbent. Flere steder på byens ”bagside” 
fi ndes gode bykvaliteter, i form af hyggelige 
og grønne gaderum, men disse områder er 
”gemt” af vejen.

Det er synligt i bybilledet, at fl ere pladser og 
gader er forskønnet i form af beplantning, 
belægning, gadearmatur, kunst m.v. Dette 
har stor positiv eff ekt på det samlede ind-
tryk af byen, men der kræves en større ind-
sats, hvis man ønsker at højne bykvaliteten 
for alvor.

Lokal herlighedsværdi

”lidt bagefter” hvad angår facaderenoverin-
ger.

Lokal infrastruktur
Infrastrukturen i Møldrup fungerer generelt 
fi nt hvad angår fremkommelighed. Vejenes 
udformning og placering giver gode mulig-
heder for at afvikle trafi kken tilfredsstillende. 
Den lange lige hovedgade animerer til høj 
hastighed, hvilket dog er afhjulpet med tra-
fi kchikaner. Der er lidt problemer med tung 
trafi k i hovedgaden, men da der fi ndes gode 
alternative ruter til den tunge trafi k, kan skilt-
ning afhjælpe dette problem.

Aalborg

Hobro

Viborg Randers

Regionale forhold af betydning 
for Møldrups udvikling



39UDVIKLINGSPLAN FOR MØLDRUP DEL III

Generelt er der forholdsvis gode forhold 
for de bløde trafi kanter, men etablering af 
et mere sammenhængende stisystem og 
fl ere sikre overgange i byen er påkrævet. 
Himmerlands-stien (det nedlagte jernba-
nespor) er et stor plus for byen og giver 
gode muligheder for at give lokalbefolk-
ningen naturoplevelser. Derudover giver 
Himmerlands-stien store muligheder for 
at fremme turismen i området.

Borgerne i Møldrup udtrykker tilfredshed 
med busforbindelserne i byen. De er dog 
bekymrede for om niveauet fastholdes i 
fremtiden. 

Off entligt og privat
serviceniveau
Møldrup har et godt udbygget off entligt 
serviceniveau; skole med overbygning, 
gode børneinstitutioner og børnepas-
ningsmuligheder, kommunekontor, bibli-
otek, hal, ældrecenter m.v. Der udtrykkes 
generelt tilfredshed med serviceniveauet 
i byen, dog mangler der tilbud til børn i 
10-13 års alderen. I den forbindelse har 
man udtrykt ønske om et ungdomshus. 
Det planlagte byggeri af Møldrup Mul-
tihus vil højne serviceniveauet i byen, 
f.eks. vil det kunne afhjælpe noget af 
problemet med manglende tilbud for de 
unge. Ved kommunesammenlægnin-
gen 2007 nedlægges kommunekontoret 
i Møldrup nedlagt. Dermed kan der på 
sigt, som nævnt, frygtes en forringelse af 
det off entlige servicenivaeu.

Det private servicenivaeu er ikke særligt 
højt. For en by af Møldrups størrelse er 
én købmandsbutik ikke meget. Derud-
over er der en bager, en tankstation, en 
blomsterhandler, en brugskunstbutik, to 
pengeinstituetter samt et par  mindre ud-
valgsvarebutikker. Møldrups handelsliv 

og livet i hovedgaden bærer stærkt bræg 
af den hårde konkurrence fra storbyerne 
omkring Møldrup. Som udpendlerby vil 
borgere i Møldrup typisk handle i storby-
en på vej hjem fra arbejde. Møldrup har 
dog mulighed for at styrke handelslivet 
i byen, ved at satse mere på at få liv i 
hovedgaden. Der er forholdsvis mange 
butikker som ikke er placeret i byens ho-
vedgade, hvilket er med til at undergrave 
byens handelsliv. En centrering af byens 
butikker samt en forskønnelse af byens 
hovedgade vil give Møldrup et styrket 
centrum.

Det blomstrende og meget aktivie er-
hvevsliv i Møldrup skal fremhæves. Ud 
over at Møldrup har forholdsvis mange 
erhvervsvirksomheder, som er et plus for 
byen, betyder det rigtig meget for byen, 
at de erhvervsdrivende er aktive og en-
gagerede borgere i byen. Deres perso-
nelige og økonomiske ressourcer har sat 
sine spor i Møldrup by. 

Det stærke og engagerede erhvervsliv i 
Møldrup kan også fremover være en stor 
vækstkilde.

Befolkningens
ressourcer & samliv
Beboerne i Møldrup er bredt repræsen-
teret både aldersmæssigt, uddannelses-
mæssigt m.v. 
Generelt er indtrykket at beboerne både 
psykisk, socialt og økonomisk er resurse-
stærke mennesker med stort overskud. 
Der er et aktivt foreningsliv, stor sammen-
hold, fælleskab og nærhed.
Dette afspejles tydeligt i borgernes fortæl-
ling om sig selv. Se side 42 og 43, hvor 
resultat af ”Foto- og postopgaven” er nær-
mere beskrevet.

Infrastrutur & service
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Lovmæssige og landskabelige bindinger

Lov om naturbeskyttelse, Lov om planlæg-
ning m.v. har bl.a. til formål at beskytte na-
tur-, kultur og landskabsmæssige værdier i 
Danmark.  Disse love fastlægger derfor en 
række restriktioner for arealanvendelsen. 
Disse restriktioner fremgår af regionplanen, 
kommuneplanen, lokalplaner, fredninger, 
beskyttelseslinier m.v. 

På kortene fremgår nogle af de bindinger 
og restriktioner som borgerne i Møldrup 
skal være opmærksom på i forbindelse med 
konkrete projektideér.

Simested Å, Skravad Bæk og de omkran-
sende arealer er naturområder af meget høj 
værdi, hvilket betyder at det er beskyttet 
af fl ere forskellige lovgivninger. Det er bl.a. 
udpeget som særligt beskyttelse område i 
Regionplanen, som §3 område i hht. Natur-
beskyttelsesloven.

Kortet øverst viser  beskyttet 
natur, beskyttelsesliner omkring 
kirker og gravhøje m.v. i hht. Lov 

om Naturbeskyttelse. 

Kortet nederst viser forskellige 
tekniske anlæg i det åbne land, 
herunder højspændingsforbin-

delser, virksomhedsstøj samt be-
skyttelseslinier om vandboringer.
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•  Regionplanen
www.viborgamt.dk

•  Kommuneplan
www.moeldrup.dk

•  Om der er lokalplaner
for området

 www.moeldrup.dk

•  Lov om Naturbeskyttelse 
 el. www.mim.dk

•  Lov om planlægning
 www.mim.dk

•  Varmeforsyningsplan 
 www.moeldrup.dk

•  Vandforsyningsplan 
www.moeldrup.dk

•  Spildevandsplan
 www.moeldrup.dk

•  Trafi ksikkerheds- og vejplan
 www.moeldrup.dk

•  Tinglysningsoplysningsop-
lysninger. Viborg Tinglys-
ningskontor.  www.domstol.
dk/Retten i Viborg.

Husk at tjekke om kommende projektidéer stemmer overens
med nedenstående love og dokumenter:

UDVIKLINGSPLAN FOR MØLDRUP DEL III

Gravhøjene i området er omgivet af en 
beskyttelseslinie som ikke må berøres. 
Derudover har beskyttelse af grundvand 
også høj prioritet.



42 UDVIKLINGSPLAN FOR  MØLDRUP

Foto- og postkortopgave:
”Jagten på Møldrups SJÆL”

Et udvalg af byens borgere fi k til opgave 
at  fotografere forskellige sider af byen, 
fx ”Den fl otteste bygning”, eller ” Der 
hvor man hygger sig med ungerne og 
en madpakke”, eller ”Det vigtigste sted 
i byen”. 

Udover at skulle fotografere var en del af 
opgaven at skrive postkort, der beskri-
ver Møldrup overfor potentielle tilfl yttere, 
men også generelle beskrivelser af byen. 

På baggrund af alle disse oplysninger er 
det muligt at lave en kvalitativ analyse af 
borgernes syn på byen, på både godt 
og ondt. I den efterfølgende analyse re-

Konklusion
Møldrup bærer præg af at være 
en landsby med glade og ressour-
cestærke mennesker. Man fornem-
mer byens sjæl ved borgernes 
varme beretninger om engagerede 
foreninger, godt naboskab, stor 
drivkraft og spontane møder i byen. 
Både seniorer og børnefamilier ser 
de samme værdier i byen: sam-
menhold, drivkraft, engagement 
og udvikling. Borgerne holder af 
deres by som den er, men de ser 
stadig mulighed for forbedringer 
og udvikling. Der fornemmes en 
oprigtig lyst til at gøre Møldrup til 
en endnu bedre by. 

ferere vi til de borgere, der har bidraget 
med fotografi er og information, som de 
’lokale informanter’. 
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Astrupparken
Den nyligt renoverede legeplads er 
samlingssted for mange borgere, især 
børnefamilier og unge. Det er et godt 
og trygt udfl ugtsmål på en hyggelig 
dag med madkurven, og det er stedet 
børn lige kan suse ned og lege og mø-
des med vennerne. Legepladsen ligger 
smukt i et parkområde, hvor borgerne 
mødes og går tur. Borgerne er meget 
glade for Astrupparken, og de ser den 
som en tryg og sikker grøn plet i deres 
by. De er stolte af parken og de bruger 
den meget. Astrupparken fylder me-
get i borgenes syn på og beskrivelse 
af byen. En tryg og god oase.     

Hallen
Her er der aktiviteter på fuld blus. Her 
er der muligheder for at møde gamle 
og nye venner og få afl øb for en masse 
energi. Hallen er omdrejningspunkt for 
byens aktive borgere. Her er mange 
gode og spændende arrangementer 
og mulighed for at udfolde sig i fl ere 
idrætsgrene. Hallen er stedet man op-
fordres til at gå hen, når man som ny i 
byen skal møde lokalbefolkningen og 
skabe nye bekendtskaber. Naturligvis 
er hallen også omdrejningspunkt for 
et rigt foreningsliv. Hallen er vigtig for 
borgerne, og den prioriteres højt.   

Industri.
Møldrup er præget af aktiv industri. 
Med Scanfl avor og Arnold D m.v. er 
der grundlag for mange arbejdsplad-

ser. Industrien i Møldrup har overordent-
lig vigtig betydning for borgernes for-
ståelse af byen. Den vidner om vækst, 
selvstændighed og udvikling. 

Skolen 
Skolen er også meget vigtig for borgerne 
i Møldrup. Den vejer tungt i beslutningen 
om at fl ytte til byen. Den skaber arbejds-
pladser til borgerne, og den er omdrej-
ningspunkt for byens børn og unges 
hverdagsliv. Skolens sjæl er på mange 
måder synonym med byens sjæl, da 
det er her børnene formes og dannes i 
mange henseender. Skolen har karak-
ter af at være byens puls og især efter 
skolens ombygning er der positiv op-
mærksomhed på skolen, der har mange 
andre gode funktioner udover ”bare” at 
være skole. 

Købmanden/købmandsbutikken 
Købmanden har en slags multifunktionel 
rolle i byen. Den fungerer som mødested 
for borgerne på tværs af aldersgrupper. 
Den udgør centrum for spontane samta-
ler og møder. Som dagligvarebutik har-
købmandsbutikken en utrolig vigtig rolle 
for byen, og den holder i høj grad liv i 
byen som funktionel og til dels selvstæn-
dig landsby. Især seniorerne er glade for 
butikken, da den er inden for rækkevidde 
for mange, og med dens rolle som sam-
lingssted, udgør dagens højdepunkt for 
fl ere. På den måde er den købmanden 
for mange, faktisk nerven i byen, og den 
må på alle måder forsøges bevaret og 

styrket, hvilket da også kommer til ud-
tryk i undersøgelsen på tydligste vis.

Multihuset/kulturcenteret 
Det nye store Multihus er uden tvivl by-
ens hjertebarn og stolthed. Alle infor-
manter henviser til det nye center som 
et projekt byen har stået sammen om. 
Kulturcenteret er symbolet på initiativ, 
sammenhold og lyst til vækst i byen. 
Over hele linien er informanterne enige 
om kulturcenterets betydning for byen 
som værende beviset på borgernes 
aktive virke og sociale engagement. 

Børnepasning
Møldrup har fortrinlige muligheder 
for børnepasning. Det giver borgerne 
er tryghed og en selvstændighedsfø-
lelse, på landsbyens vegne. Det vidner 
om en stærk by, der kan klare sig selv, 
hvilket giver tilstrækkelig ballast til at 
overskue nye projekter. 

Naboskab
Godt naboskab er guld værd – og i den 
forbindelse er Møldrup rig. Der hersker 
konsensus blandt borgerne om, at det 
gode naboskab og store sammenhold 
i byen er det, der gør Møldrup unik og 
en god by at bo i.

De vigtigste og mest
karakteristiske dele af 
undersøgelsen:
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Borgerne i Møldrup er gået aktivt i gang med at søge svar 
på disse spørgsmål.

I den forbindelse har borgerne på eget initiativ søgt midler til 
udviklingen af denne ”Borgernes Udviklingsplan”.

Borgerplanen er borgernes bud, visioner, mål og handlings-
forslag til hvordan man sikrer den bedste mulige fremtid for 
byen og lokalområdet.

Planen har været under udarbejdelse fra juni 2006 til decem-
ber 2006.

Hvordan gør vi Møldrup til et bedre sted at bo?

Hvordan fremtidssikrer vi vores lokalsamfund?

Hvad gør vi for at bevare og udvikle serviceniveauet i Møldrup?

Hvordan får vi mest mulig glæde af vores aktive erhvervsliv?


