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1. Områdebeskrivelse 

1.1 Møldrup har ca. 1300 indbyggere1, ligger attraktivt ved hovedvej A 13 ca. 20 km nord for Viborg. 

Afstand til Hobro 20 km, afstand til Skive 30 km. Nærmeste landskabelige seværdigheder er Tulsbjerge 
mod nord, Borup hede mod nordvest og Mørkedale mod vest. Dertil kommer de 2 fiskerige åer Skals å og 
Simested å. Himmerlandsstien (den nedlagte Viborg-Løgstør jernbane) med Baneskoven, snor sig gen-

nem bybilledet.  

Møldrup er inde i en god udvikling med et godt serviceniveau, kommende ny børnehave, skole med ca. 
350 elever, skole med overbygning og specialklasse, Bibliotek og Borgerservice, Ungdomsskole, Aften-
skole og SFO, idrætshal, Kulturcenter, plejehjem, kommende rehabiliteringscenter samt mange er-
hvervsvirksomheder, heraf flere sværvægtere. Gode busforbindelser. 
 

1.2 Lidt historie om byen, hvor der opstod nogle få huse sidst i 1800-tallet og blev benævnt "Bette 

Sverige", opkaldt efter nogle svenske udvandrere, der bosatte sig på stedet. Udviklingen tog først fart, da 
man i 1893 anlagde Viborg-Løgstør banen. I forbindelse hermed, opførtes en stationsbygning og byen 
udviklede sig naturligt om denne bygning. Navnet Møldrup stammer fra en større gård i nærheden. Kroen 
var en af de første bygninger. Senere fulgte Jyllands første maskinsnedkeri (1914). Under 1. Verdenskrig 
blomstrede byen op gennem storproduktion af revlingekoste. Revling er en lav, krybende plante, der 
voksede i rigt mål på egnen. Revlingekoste er blevet anvendt på egnen helt op til vor tid, og hvert år 
arrangeres den traditionsrige flere dagsfest "Revlingefesten”. Møldrup har gennem årene udviklet sig 

stille og roligt, og er, som andre tilsvarende mindre byer, ramt af udviklingen med butikslukninger og en 
nedslidt bymidte. 

1.3 Byens udvikling frem til 2020 forventes Møldrups indbyggertal at stige fra 1310 til ca. 1400 ind-

byggere - en stigning på 6 %. Det beregnede arealbehov til boliger, erhverv og skovrejsning bør vurde-
res. Møldrup har et varieret udbud af boligtyper - dels i den oprindelige bydel og dels i de nyere bolig-
kvarterer. Der er ikke behov for at fjerne tomme- eller saneringsmodne ejendomme. 

1.4 Overordnet mål med områdefornyelsen er at styrke byens position som Center- erhvervs- og 

bosætningsby, at fastholde og understøtte byens positive udvikling gennem en forbedring af bymiljøet. 
Indsatsen har bl.a. fokus på opdatering af miljøet i bymidten, på renovering af Kulturcentret, på de trafi-

kale problemer omkring skolen, på den planlagte bynære skovrejsning og på byens udvikling som "grøn 
by". 

1.5 Sociale og kulturelle tilbud i byen fungerer fint med omkring 29 foreninger, gode børnepas-

ningsmuligheder, skole/SFO, ungdomsklub, idrætshal og kulturcenter, bibliotek m.v. Der er flere årlige 
traditionelle arrangementer for hele byen. 

1.6 Tilbud til børnefamilier er gode, der er muligheder for at købe eller leje bolig, gode pas-

ningsmuligheder med kommende ny vuggestue/børnehave, stor ny legeplads, kommende multibane2, 
idrætshal, tæt til større skole samt gode busforbindelser til Viborgs uddannelsesinstitutioner. 

1.7 De bynære landskaber skal supplere de tiltag i byen, og den grønne tanke i byen, vil et sup-

plement som skovrejsning, være yderst aktuelt. Dette vil også skabe rammer omkring byen, som supple-
rende rekreative områder, der foruden er godt for miljøet ved at kunne beskytte grundvandet, også vil 
skabe grønne rammer omkring byen, og give det homogene landbrugslandskab et afbræk og tilføre re-
kreative kvaliteter. Derved kommer naturområderne tættere byen. 

1.8 Borgerinddragelse bl.a. ved at have en dialog omkring, hvordan forholder borgerne sig til føl-

gende: 

 Hvordan gør vi Møldrup til et bedre sted at være?  

 Hvordan fremtidssikrer vi vores lokalsamfund? 

 Hvad gør vi for at bevare og udvikle serviceniveauet i Møldrup? Hvordan får vi mest glæde af vo-
res aktive erhvervsliv? 

                                                           
1
 Se venligst bilag nr.: 4a: Fakta om Møldrup. 

2
 Se venligst bilag nr.: 1: Multibaneprojekt ved skole og Hal.  
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Disse spørgsmål gik beboerne i Møldrup aktivt i gang med at finde svar på i foråret 2006. Borgerne var 
bekymrede for byens fremtid. Derfor blev der i foråret 2006 taget initiativ til, sammen med daværende 
Møldrup kommune og et konsulentfirma initiativ til at igangsætte en længerevarende proces med delta-
gelse af et bredt udsnit af beboerne, der deltog i ”udviklingsværkstedet”, ”Møldrup på banen” i samarbej-
de med konsulentfirmaet Grobund, hvor alle de tanker og ideer deltagerene gjorde sig, blev vendt. Ud af 
dette blev der samlet fem temaoverskrifter til videre forløb. Der blev nedsat tre arbejdsgrupper, der 

fremadrettet skulle arbejde med temaerne. Et af de punkter der blev arbejdet ud fra, var ”Fremtiden i 
Møldrup”, og fire arbejdsgrupper blev nedsat. Et udsnit af de punkter, der blev arbejdet videre med: 
Fastholdelse af kollektiv trafik, centerpark, skøjtebane, bedre muligheder for tilflyttere, byfornyelse, Mul-
tihal, Astrupparken, Baneskoven, hovedgademiljø og flere aktive unge. Det er dette forarbejde, der nu 
arbejdes videre på at blive realiseret i en revideret udgave. Alt dette resulterede i "Borgernes udviklings-
plan Møldrup 2007".  

 
Midtbyudvalget. Herefter var det tid til at rette fokus mod udviklingsplanen. På initiativ fra Lokalrådet 

blev der i efteråret 2011 nedsat et udvalg, der skulle kulegrave udviklingsmulighederne i bymidten. I 
foråret 2012 indkaldte kommunen alle interesserede til et møde på Rådhuset, hvor man orienterede om-
egnsbyerne om mulighederne i forbindelse med revisionen af kommuneplanen. Et midtbyprojekt blev 
som et tillæg til Borgerplanen indsendt til kommunen i april 2012. 
 

På et efterfølgende møde med kommunens repræsentant blev det aftalt, at et projekt for hele byens ud-
vikling baseret på ønsker og forslag fra et bredt udsnit af byens beboere ville blive indsendt til kommu-
nen senest 1. marts 2013. Alle indkomne ideer3 og forslag blev derefter samlet, hvorefter alle relevante 
foreninger, handelsstand, erhvervsliv m.fl. blev inviteret til et nyt møde, hvor Borgerplanen, suppleret 
med tilkomne ønsker og forslag blev gennemgået og tilrettet. På mødet blev nedsat en styregruppe, der 
skulle forberede og ved annoncering og invitation i alle postkasser indkalde til stormøde, hvor fornyelses-
projektet skulle præsenteres og eventuelle kommentarer indarbejdes. I stormødet deltog ca. 200 perso-

ner. 

2. Indsatsområder 

2.1 Indsatsområdets areal4 er det areal i bymidten, der strækker sig fra Søndergade 1 til Rolig-

hedsvej + fra Søndergade mod vest til og med skovarealet ved Astrupparken (markeret med opstreng-
ning på oversigtskortet). 
 

2.2 Markering af bymidten ønskes opført, hvor Himmerlandsstien skærer Søndergade. Vil opfylde 

følgende formål: 
1. Danne indgang til Bytorvet 
2. Dæmper det lange "gammel hovedvejslook" uden at genere trafikken 

3. Skabe mulighed for markant julebelysning 
 

2.3 Bytorvet5 hvor anlægget med mindesten og flagstang udvides væsentligt, idet der etableres en 

"Oase"/et haveanlæg med pavillon, borde/bænke, lille vandkunst m.v.  

For at markere P-pladsen som bytorv skiftes asfalten ud med kørefliser 
Den østlige indkørsel til pladsen lukkes (ny indkørsel?) 

Fodgængerfelt etableres over Jernbanegade over for bageren (Der forventes stigende trafik over gaden, 
bageren opfordres til at udvide med cafe eller som minimum kaffeautomat) 
På arealet mellem P-pladsen og Himmerlandsstien plantes en række træer. Imellem træerne anlægges 
bede med blomstrende buske og gerne farvestrålende blomster. 
Minilegeplads med et par legeredskaber på det grønne areal syd for det lille anlæg med mindesten og 
flagstang for at skabe liv 

                                                           
3
 Se venligst bilag nr.: 8: Borger ideer omkring byen/ set ud fra det demografiske niveau. 

4
 Se venligst bilag nr.: 4: Oversigtskort over Møldrup. 

5
 Se venligst bilag nr.: 7, skitse nr.: 2 og 4. 
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2.4 Den grønne plæne syd for "Oasen"6: Minilegeplads, skulptur7 og hyggekroge omkranset af bu-

ske. Foderbrætte eller fuglehuse, til gavn for fuglelivet, desuden kan byens dagpleje, børnehave, og unge 
som ældre have fornøjelse af at fodre fugle. 

2.5 Himmerlandsstien8 er et aktiv for Møldrup, og er af samme grund en meget markant medspil-

ler, på flere af projekterne i byen. Den er bindeled til aktiviteterne, og benyttes flittigt dagligt af borgerne 
i byen. Derforuden er en trafik af cyklister og motionister en del af bybilledet hver dag, og dermed bidra-
ger med oplevelsesværdi for alle brugere. Det er med en stor påskønnelse, de ting der i forvejen er etab-

leret, efter at Himmerlandsstien er blevet til, her kan nævnes bænke, madpakkehus og bålsted, som er 
flittig brugt. Møldrup løbeklub benytter flittigt Himmerlandsstien, et samarbejde er etableret med andre 
byer, der ligger op af stien, med afvikling af ”Himmerlandsløb” der foregår omkring nytår.  

2.6 Belysning i byen, hvor der er et behov for etablering af belysning, kan nævnes at der indgår i 

projektet multibane, som et behov for oplysning af området, når det er i brug og belyse stien, der går 

ned langs arealet, ned til Revlingen. Derforuden er der behov for belysning på flere strækninger på Him-
merlandsstien, bl.a. langs Plejehjemmets grund.  

2.7 P-pladsen9 skal markeres som bytorv, og den nuværende asfaltbelægning skiftes ud med kørefli-

ser. Den østlige indkørsel til pladsen lukkes af hensyn til "Oasen". Der etableres ny indkørsel og P-båsene 

vendes. Der skal etableres en handicapvenlig opgang fra "Oasen" til Himmerlandsstien. 

 
2.8 Fodgængerfelt etableres over Jernbanegade, over for bageren (Der forventes stigende trafik 

over gaden). Bageren opfordres til at udvide med cafe eller som minimum kaffeautomat). 

 
2.9 Arealet mellem P-pladsen og Himmerlandsstien skal der plantes en række træer. Imel-

lem træerne anlægges bede med blomstrende buske og gerne farvestrålende blomster.  

2.10 Æbleplantage plantes ud for Stationsbygningen. Formålet er at skabe noget nyt til glæde for 

beboere og turister. 

2.11 Skulptur på det grønne areal, ved oasen, er et projekt, et udvalg p.t. arbejder med at forsøge at 

skaffe midler til.  Skulpturen skal markere 100-året for indførelsen af kvindernes stemmeret i 2015.  

2.12 Bankbygningen virker p.t. uheldig i miljøet. Med ændret facade (evt. svenskrød og med stort 

vinduesparti og terrassedør mod Bytorvet) ønskes bygningen, forvaltet under kulturcentret, udlejet til 
mindre arrangementer, børnefødselsdage o. lign. Rummet mellem bankbygningen og Stationsbygningen, 
ønskes overdækket, og anvendes til opbevaring af byens flagvogn/stænger. 

 
2.13 Busstationen med vendeplads for busserne skal på grund af trafiksikring, markeres tydeligt af 

hensyn til gående og cyklende. Og regelrettende for busserne. Cykelparkeringen skal gøres tidssvarende. 
Trafiksikring på strækningen Jernbanegade, hen forbi Bøgevej og Birkevej og på Elmevej, skal der over-

vejes en trafikdæmpning da meget trafik på denne strækning, foregår over den tilladte hastighed. Derfor 

vil etablering af vej bump på tværs af vejen, der hvor der ønskes en markeret sti, fra området omkring 
Astrupparken og Bag Højen virke som en markeret fart dæmpende foranstaltning. 
 

2.14 Stationsbygningen ønskes bevaret som et symbol, der markerer Møldrups opståen omkring 

jernbanen. Bygningen ønskes pålagt en servitut, der forbyder ændring af det udvendige. Der arbejdes 
med forskellige muligheder for anvendelse. En mulighed kunne være et kombineret minimuseum/ galleri/ 
udstillinger. Det gamle stationsskilt forefindes. En naturlig sammenkobling af Bytorvet og dets miljø til 
Astrupparken, der i det daglige bruges flittigt af byens dagplejere og børn og unge. 

                                                           
6
 Se venligst bilag nr.: 7: skitse nr.: 4. 

7
 Se venligst bilag nr.: 3: Skulptur. 

8
 Se venligst bilag nr.: 7: skitse nr.: 1. 

9
 Se venligst bilag nr.: 7, skitse nr.: 2. 
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2.15 Det rekreative område10 mellem Busstationen og madpakkehuset/bålstedet ønsker vi at 

etablere 2 shelters, overdække bålstedet og en markering af stierne til Astrupparken. Formålet er at ska-

be mulighed for diverse aktiviteter og at få turister til at gøre ophold. 

2.16 Rolighedsvej ønskes snarest muligt nedlagt på et stykke. Husstanden på Rolighedsvej 5 har 

vejret, men er indforstået med, at vejretten sløjfes, han får udkørsel til gaden "Bag højen" 
Skulptur. Et udvalg arbejder p.t. med at forsøge at skaffe midler til en skulptur, der i 2015 skal markere 
100-året for indførelsen af kvindernes stemmeret. Skulpturen ønskes placeret på det grønne areal syd for 
det lille anlæg med mindesten og flagstang.       

2.17 Udendørsfitness opsættes langs Himmerlandsstien, på det grønne areal fra Søndergade til 

hundelufterskoven. Formålet er at skabe liv og aktivitet i bymidten og samtidigt opfylde et ønske om 
mulighed for motion. 

2.18 Hundelufterskov på det grønne areal ved Astrupparken etableres indhegnet hundelufterskov 

(ca. 2.700 kvm). 

2.19 Tarzanbane ønskes etableret i Baneskoven, og vil forbinde Astrupparken med Oasen. Formålet 

er at skabe en udfordrende mulighed for at få motion. 

2.20 Multibane er et projekt der arbejdes med pt., der består af: Kunstgræsbane - skal først og 

fremmest give optimale muligheder for sportslige udfoldelser. Kunstgræsbanen giver gode muligheder for 
teknisk udvikling og kan ligeledes forlænge udendørssæsonen i fodbold. Banen støttes økonomisk af DBU 
og skal bl.a. benyttes til ”Fodbold fitness”. Dette er et projekt der startes op medio 2013 i samarbejde 
med DBU.  
Parkour – den grundlæggende idé bag Parkour, et at bevæge sig gennem omgivelserne i flow, dvs. at 
komme fra punkt A til B mest effektivt og hurtigst muligt udelukkende ved brug af kroppen. Det handler 
om at se muligheder, der hvor andre ser begrænsninger. Parkour kan også benyttes i bymiljøet, hvor 
bygninger, gelændere og vægge kan anvendes til fremdrift på en alternativ måde.  

Legeredskaber, hyggeområder, bålhytte, borde, bænke, scene – skal være med til at skabe et rekreativt 
møde- og værested for alle byens borgere.  
Beachvolleybane skal renoveres med nyt net og nyt sand. 

Indkørsel/indgang til klubhuset skal laves indbydende og mere synlig og tilgængelig. 

2.21 Pandekagehuse er en ide, med at skaffe fire huse, der fungerer som stade huse, der benyttes 

til aktiviteter i byen, alt fra Open By Night, Julemesse, Revlingeugen, og juletræssalg. Ved at alle for-
eninger får muligheder for at låne disse stadehuse, skabes et miljø om lige netop det arrangement, der 
afvikles. Eksempel: Spejder salg af juletræer, musik leveret af lokale talenter, stand med gløgg fra bor-
gerforeningen, juledekorationer fra ældresagen, julekalendere fra MTIF. Det hele stillet op evt. på p-plads 
området ved oasen i pandekagehuse. 

2.22 Sansehave og den grønne plæne11 ved plejehjemmet vil være med til at gøre området ved 

plejehjemmet mere varieret. Ved at skabe et miljø, hvor brugeren kan skærpe sine sanser, og begå sig i 

et miljø, hvor der er noget for øjet og for sanserne, suppleret med et evt. gårdmiljø med bænke og yder-

ligere hensyn til brugernes behov. Dette kan være til gavn for det nye rehabiliteringsafsnit, der tilfører 
ca. 40 nye arbejdspladser til byen. Derfor er det også vigtigt at have for øje, at tilgodese denne del af 
byen. Foderbrætte eller fuglehuse, til gavn for fuglelivet, derforuden kan byens dagpleje, børnehave, 
unge som ældre have fornøjelse af at fodre fugle, og samle børn og ældre på det grønne areal ved pleje-
hjemmet.  

2.23 Byskov/park12 er et stærkt ønske fra Møldrupborgerne, den planlagte skovrejsning iværksæt-

tes snarest. En byskov/park vil give læ og opfylde behovet for udflugter for børn og voksne og forbinde, 
og bidrage med miljø der er med til at sikre grundvandet, og berige byen med grønne områder tæt på. 
Derforuden er det med til at understøtte den grønne linje, som projekterne i byen ligger op til. 

                                                           
10

 Se venligst bilag nr.: 7, skitse nr.: 3. 
11

 Se venligst bilag nr.: 4, markeret ved det nye rehabiliteringscenter, pkt. 4, markeret med gult. Og på side 14, det 
sidste billede i rækken af ”Velkommen til Møldrup. 
12

 Se venligst bilag nr.: 4, markeret med rødt, ved Rolighedsvej. 
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2.24 Byporte ved indfaldsvejene til byen, med Rønnealléer og bedre belysning, samt skilte fra Han-

delsstandsforeningen, mere synligt. 

2.25 Ungdomshus/Café i den gamle børnehave. Her vil der være plads til hygge, lektielæsning og 

samvær med venner. Servering af sunde mellemmåltider. Udenfor bålplads, basker/fodboldbane og hygge-

kroge, som alt sammen kan benyttes frit. Ønske om: Rulleskøjtebane, Svævebane, Minigolfbane og Klatre-

væg 

2.26 Borgerlaug i Møldrup, idégrundlaget: Lauget oprettes under Møldrup borgerforening. Medlem-

merne påtager sig på frivillig basis - fortrinsvis i grupper - ansvaret for udførelsen af specifikke fællesop-

gaver i Møldrup, der ikke naturligt er en kommunal opgave og som ikke varetages af byens foreninger. 

Forpligtelsen kan opsiges af parterne med 3 måneders varsel. Der indføres efterhånden diverse traditio-

ner og symboler. 

3.0 Søndergade der er Møldrups hovedgade, har behov for markeringer. En ting der kunne arbej-

des ud fra, kunne være de eksisterende bænke, der er placeret på begge sider af vejen. Disse skal mar-

keres i nuancer, der synliggør dem i miljøet.  Der arbejdes p.t. med forslag om opsætning af farvestrå-
lende kombinerede bænke/plantekasser. Og suppleres med højbede, med blomstrende buske, på hver 
side af bænkene, for at skabe miljø.  

4.0 Farver i centrum arbejdes der p.t. med forslag til, hvordan vi opnår en mere farverig midtby. 

Der er forslag om nedlæggelse af forårsløg m.v. 

5.0 Kulturcentret trænger til at få moderniseret deres køkken, så det får en mere hensigtsmæssig 

placering, så det kommer i højde med salen, og ikke der hvor det ligger nu, i kælderplan. Salen er lejet 

flittigt ud, og det vil uden tvivl imødekommes med stor begejstring og gøre det mere attraktivt at leje. 

Desuden trænger toiletterne også til en renovering for at opnå nutidighed. Disse tiltag vil gøre Kulturcen-

teret som helhed mere attraktiv og øge aktiviteterne i Kulturcenteret. 

6.0 Erhverv13 Møldrup er godt forsynet med virksomheder, heraf flere sværvægtere. Der er ledige 

grunde på erhvervsarealet øst for byen. Virksomhedernes største frygt er udtrykt fra en af de største virk-

somheder: Risikoen for på længere at komme til at mangle arbejdskraft. En områdefornyelse vil medvirke 

til at sikre fastholdelse og udvidelse af den lokale arbejdsstyrke.  

7.0 Forretninger i Møldrup er ramt af udviklingen, fire købmænd er reduceret til 1 stor dagligvare-

butik osv. På trods heraf er bymidten ikke præget af tomme lokaler. Af forretninger og liberale erhverv 

8.0 Foreningslivet14 støtter op om disse arrangementer, der er årlige tilbagevendende begivenhe-
der: 

 Danmarksmesterskab i krocket 

 BMK Cup med over 150 tilmeldte hold, forløber over to weekender 

 Den store gymnastikopvisning for områdets og omkringliggende byers gymnaster 

 Årlige forestillinger i teaterforeningen opføres i Kulturcenteret 

 Revlingeugen, byfest 

 Open By Night på Torvet 

                                                           
13

 Se venligst oversigt på bilag nr.: 6. 
14

 Se venligst oversigt på bilag nr.. 6a. 
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 Himmerlandsløbet, v. Team Møldrup – støtter op om Løbebyen Viborg 

 Ungedisko 4 x årligt, samlende for unge fra Møldrup, Hvam, Klejtrup, Bjerregrav, Roum – Møldrups 
skoledistrikt  

 Julemesse i Kulturcenteret 

9.0 Møldrup som "Grøn by", vi ønsker Møldrup skal være en grøn by, et godt sted at bo og et 

sted hvor vi med stolthed kan overdrage vores by til de næste generationer. 

Grøn strøm til gadelys, Himmerlandsstien, skolen, hallen, klubhuset og fjernvarmeværket – vi forestiller 

os at der skal produceres strøm fra solceller, vindmøller og vindturbiner. Vi kan f.eks. beklæde Møldrup 

hallens tag eller en mark tæt på byen med solceller. Det skal være muligt for den enkelte borger i Møl-

drup, at købe en anpart eller en del af et solcelleanlæg, vindmølle eller vindturbine. Jordvarmeanlæg til 

skole, hallen og klubhuset – der skal etableres jordvarmeanlæg der skal bruge den grønne strøm som 

produceres i byen. 

10.0 Skovrejsning15 syd for Møldrup by. Der støttes op om de planer, der foreligger hos kommu-

nen. At få byen beriget med mere skovareal, vil give nogle attraktive grønne rekreative områder, til gavn for 

borgerne i byen, derforuden er det med til at gavne miljø og grundvandet. Desuden kunne tiltag i skovrejs-

ningerne suppleres med stier og lette adgangsforhold. Der laves en oplysningsskov som indeholder de mest 

gængse træer i Danmark. Hvert område afmærkes og der opsættes QR koder, som kan bruges til at hente 

informationer om de forskellige træer. 

11.0 Trafiksikring16 ved skolen, er en af de ting, der er stort ønske omkring.  Bl.a. kunne en løsning 
være, at flytte tilkørselsforholdende på den store P-plads mellem Hallen og Skolen. Oplægget går ud på 
følgende: Slet ind/udkørsel fra p-plads overfor skolen og flyt denne længere sydpå, se nedenstående. Slet 
den nordlige ind/udkørsel til Kulturcenter. Lav ny udkørsel fra p-plads overfor ind-og udkørsel til Kulturcen-
ter. Den skal være ensrettet og kun med udkørsel. Slet hele vejen mod nord fra de 2 ind/udkørsler. Derved 
skal ingen elever over ”vejen” til skolen fra p-plads. Evt. skal cykelskuret 17på Hallens p-plads flyttes, da den 
nye kunstræs-parkour-legeområde, gerne vil benytte pladsen hvor det nuværende cykelskur er opført. 

12.0 Byggegrunde er en forudsætning for byens udvikling, at der er et tilstrækkeligt udbud af 

byggegrunde. Byen ønskes primært udviklet mod vest. Det vil give gode muligheder for et fint miljø i 

kombination med den kommende byskov/park og forbinde parcellerne i Ahornvej og Astrupparken. Der 

ligger f. eks. et kommunalt ejet areal over for Ahornvejs start på Elmevej. Det vil give gode muligheder 

for at skabe et attraktivt miljø i kombination med den kommende byskov/park og sikre en harmonisk 

udvikling af byen. 

 

13.0 Turisme i byen, øges ved at gøre Møldrup til et attraktiv sted at opholde sig i, og der er et 

miljø der er tillokkende og interessant. Ved at placere projekter og oaser langs Himmerlandsstien, vil det 

underbygge mulighederne for at turister får lyst til at se nærmere på byen og dens faciliteter. Borgerne i 

Møldrup lægger vægt på fremover at kunne tiltrække et større antal turister. Det er oplagt gennem for-

skellige tiltag at forsøge at udnytte den stigende trafik på Himmerlandsstien. Folderne med cykelruterne 

genoptrykkes. Mulighederne for servicering af lystfiskere undersøges p.t. 

 

                                                           
15

 Se venligst bilag nr.: 4, punkterne 17, 18 og 19. 
16

 Se venligst bilag nr.: 7, skitse nr.: 5. 
17

 Se venligst bilag nr.: 2: ønsker om nye cykelskure. 
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14.0 Eksponering ved borgermøder, annoncering, vartegn, benytte sociale midler som Facebook, 

Borgerforeningens Hjemmeside, infoskærm ved den lokale købmand, brochuremateriale og avisindlæg. 
Igennem opsøgende og dialogbaseret kommunikation. Ved at benytte os af forandringskommunikation, 
for at inspirere og overbevise om at det er en rigtig god sag for hele byen. Dette skaber inddragelse og 
ejerskab for områdefornyelsen, og tilgodeser alle foreninger og borgere. 

 

 

15.0 Velkommen til Møl-
drup 
Sådan ser her ud nu: kort beskri-

velse til hvert billede. 

Som en del af Viborg Kommune, vil det være den største fornøjelse, at kunne byde 
velkommen til vores by. Vi har meget at byde på, og har rigtig mange ideer.  
 

Vi vil tage jer med på en rundtur rundt i bymidten, og fortælle lidt om områdets 
nuværende forfatning og hvad vi kan tænke os, fremadrettet, vil være med til at gøre 

områdefornyelse i vores by muligt. 
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Udspringet er bymidten, fordi vi finder det vigtigt, at vi arbejder ud fra centrum, og 
lige så stille kommer rundt i vores projekt, til de områder i byen der berører af denne 

fornyelse.  
Det være sig lige fra skovrejsning syd for byen, til den anden ende af byen, hvor 

spændende tiltag ved vores idrætshal også er med i planerne. 

 

Her ses det grønne område foran 
oasen, hvor byens flagstang danner 
centrum for byen. Området ligger 
op ad Himmerlandsstien, og har 
forbindelse til den offentlige p-plads 
på Jernbanegade, og det grønne 
område der har sit udspring fra 
Søndergade, og slutter henne ved 
Madpakkehuset, som er anlagt i 
forbindelse med Himmerlandsstien. 

 

Krydset ved Søndergade og Jernba-
negade. Her ligger Oasen og p-
pladsen side om side. 
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Himmerlandsstien anes så langt 
øjet rækker, og omkranses fra Søn-
dergade således: 
Til venstre det grønne areal, hvor vi 
på sigt gerne vil lave aktiviteter og 
placere en statue.  
Til højre ses foran den gamle bank-
bygning omkranset af stendige, er 
p-pladsen, med indkørsel fra Jern-
banegade. 

  
 

 

Oasen set fra Himmerlandsstien, 
når turen tages fra nord, hvor turen 
er gået forbi Plejehjemmet. Det er 
Søndergade der deler Stien. 
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Rolighedsvej, som benyttes for at 
komme hen til Astrupparken, Rolig-
hedsvej ligger op ad det grønne 
område ved Himmerlandsstien. 

 

Rolighedsvej set fra den anden ende 
af, der hvor vi gerne ser vejen luk-
ket, for at give et endelig sammen-
hængende miljø til Astrupparken, 
der ligger inde i træerne til højre, og 
Baneskoven til venstre, hvor der i 
2012, fra kommunens side blev 
etableret to stier til at forbinde 
Himmerlandsstien med Astruppar-
ken. 

 

Det grønne område for Banesko-
ven, med den gamle Bankbygning 
og Stationsbygningen i baggrun-
den. 
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En af stierne der er etableret fra 
Himmerlandsstien og til Astruppar-
ken. 

 

Baneskoven midt for, og lige over 

for Stationsbygningen, hvor rester-
ne fra Stationsskiltet, minder om 
tiden da toget passerede forbi Møl-
drup. 

  

 

Den gamle Stationsbygning som 
den fremstår nu, pt. huser det 
spejdernes Genbrugsforretning. 

Bygningen er den eneste tilbage-

blevne stationsbygning på stræk-
ningen, der fremstår uden foran-
dringer. Tidligere husede bygnin-
gen, et posthus. 
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Banestien mod nord, set fra Søn-
dergade. Stien passerer Pleje-
hjemmet til højre, og der er meget 
mørkt at passere netop denne 

strækning, når mørket er faldet på. 

 

Himmerlandsstien, med Madpak-

kehuset i front og med bålstedet 
lige efter, og i baggrunden ligger 
den røde busstation. Til højre hen-
vises til stien der ender ved 
Astrupparken. 
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Søndergade set mod syd, med sin 
lange gade, der går ud af byen 
mod Bjerregrav. 

 

Søndergade set mod nord, også 

med sin lange gade, der går ud af 
byen, og Nørregade afløser Søn-
dergade, der går ud mod Hvam St. 

 

Det grønne område ved Pleje-
hjemmet, hvor der i dag er anlagt 
flere Petanque baner, der flittigt 
bliver brugt. Der er også fornyligt 

anlagt en lille sti, så området kan 
tilgås fra Himmerlandsstien, tæt 
ved bymidten. 
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16.0 Bilagsoversigt 
  

Bilagsnr.: Emne:                  

Bilag nr.: 1: ............................................................................................ Multibaneprojekt ved Skole og Hal 

Bilag nr.: 2: .................................................................................................................................. Cykelskure 

Bilag nr.: 3: ...................................................................................................................................... Skulptur 

Bilag nr.: 4: ....................................................................................................... Oversigtskort over Møldrup 

Bilag nr.: 4a: .................................................................................................................... Fakta om Møldrup 

Bilag nr.: 5: ....................................................................................................... Ressourcer og udbud i byen 

Bilag nr.: 6: .................................................................................................................. Erhvervsliv i Møldrup 

Bilag nr.: 6a: .............................................................................................................. Foreningsliv i Møldrup 

Bilag nr.: 7: ................................................................................................................................ Skitseforslag 

Bilag nr.: 8: ........................................................ Borgerideer omkring byen/set ud fra demografisk niveau   

Bilag nr.: 9 .................................................................................................. Illustration fra de unge borgere 

Bilag nr.: 10: ..................................................................................... Tegninger over tiltag i byen(er på vej) 


