
HVERDAGSLIV I BALANCE

Udbygge services for seniorer 
efterhånden som den demo-
grafiske udvikling slår igen-

nem med flere ældre.

4

Udbygge daginstitutioner 
og skoler i takt med vækst i 

børnetallet.

2
Etablere boliger for seniorer, 

så der kan ske en naturlig 
omsætning i boligmassen 
efterhånden, som borgere 

ønsker at flytte fra parcelhuset 
til en mindre bolig.

3

Skabe sammenhænge og en 
helhedsorienteret tilgang til 
service over for den enkelte.

11

Sætte mental og fysisk sund-
hed højt på dagsordenen, så 
der arbejdes frem mod et liv i 

balance for alle. 

14

Understøtte, at udsatte bor-
gere får øget mulighed for at 

tage ansvar for eget liv.

8

Udlægge de største arealer til 
byudvikling i byerne i 

letbanebåndet og byerne i 
kystbåndet i takt med, at 

markedet driver denne 
udvikling.

1

Gennemføre initiativer, der 
fremmer sundhedstilstanden.

10

Styrke gode overgange mel-
lem skoler og ungdomsuddan-
nelser og fra  ungdomsuddan-
nelser til kompetencegivende 

uddannelse, så alle unge får 
en uddannelse.

13
Levere et folkeskoletilbud, 
hvor læring og trivsel er i  

højsædet.

12

Give mulighed for nye  
boformer og fællesskaber. 

6

Understøtte et aktivt, sundt liv 
med aktiviteter og fællesskab. 

9

Sikre at arealer til et miks af 
boliger for de forskellige  

livsfaser er til stede. 

5

Understøtte mobiliteten  
gennem den fysiske og  

digitale infrastruktur og nye 
transportformer.

7



OPLEVELSER OG 
AKTIVITETER 

FOR KROP OG SJÆL

Udlægge arealer til rekreative 
funktioner i takt med at 

behovet opstår. 

1

Anvende naturen og faciliteter 
i naturen til aktivt i at udvikle 

sundhedstilbud til borgere. 

7

Arbejde med at fremme 
funktionsdeling mellem byer 

og områder, så faciliteter deles 
og udnyttes bedst muligt.

6

Udpege natur som skal 
beskyttes, natur som skal 

genoprettes, og natur som kan 
benyttes.

8

Identificere og samarbejde 
med de lokalsamfund, som 

selv ønsker at bidrage til egen 
udvikling i forpligtende 

partnerskaber med 
Syddjurs Kommune.

5

Understøtte det frivillige 
foreningsliv gennem 

etablering af faciliteter, 
tilskudsordninger og udlån 

af lokaler.

2

Synliggøre 
herlighedsværdierne, 

lokalsamfundene/
stedsidentitet, aktiviteter 

og oplevelser. 

4

Gøre det let at være frivillig.

3

Anvende klimaudfordring og 
potentialer i naturbaseret 
turisme som løftestang for 

mere og bedre natur 
eksempelvis ved at etablere 

vådområder, 
regnvandsbassiner og 
aflastningsarealer med 

tilhørende sti- og 
motionsanlæg.

9



PLADS OG 
MULIGHEDER FOR 

UDVIKLING OG VÆKST 
FOR ERHVERV

Fremme, at der er plads 
til at udvikle 

overnatningskapaciteten i den 
østlige del af kommune. 

6

Fremme en udvikling hvor 
vækst i turismen baserer sig 
på at udnytte ledig kapacitet 

og kvalitetsudvikling af 
turismeproduktet.

5

Samtænke erhvervs- og 
beskæftigelsesindsatsen, så 

flere på overførselsindkomster 
finder vej ind på 

arbejdsmarkedet.

7 Styrke og fortsætte 
samarbejdet i Business Region 

Aarhus med henblik på at 
skabe de optimale 

rammevilkår for erhvervslivet 
i regionen, herunder særligt 

turisme og fødevarer.

8

Samarbejde med 
erhvervsorganisationer om at 

skabe de bedste 
rammebetingelser service for 

både kommende og 
nuværende virksomheder i 

kommunen.

1

Understøtte udvikling af de 
særlige erhvervsmæssige 
styrkepositioner gennem 

erhvervsudviklingsprojekter, 
temamøder og adgang 

til viden. 

4

Understøtte iværksætteri. 

3
Facilitere og/eller understøtte 

erhvervsnetværk. 

2


