
Til 
 

Borgmester Kirstine Bille 

Alle administrative medarbejdere 

Kommunalbestyrelsesmedlemmer                   Bygmarken 60, 8560 Kolind 

Direktionen  

i Syddjurs Kommune. 
 

                            7. april 2012.  
 

Det er med stor beklagelse, at borgerne i den midterste/nordligste del af Syddjurs Kommune, må 
konstatere et midlertidigt tab ved branden i Syddjurs Kommunes Jobcenter, Borgerservice og bibli-
otek. 

 
Alle implicerede i Kolind og øvrige byer i den midterste/nordlige del af kommunen, har haft stort 

udbytte af de mange funktioner og arbejdspladser, som Jobcentret og Borgerservice har genereret i 
denne del af kommunen. Derfor er det selvsagt meget nødvendigt, at der hurtigst muligt træffes 
beslutning om genetablering af  funktionerne og nye arbejdspladser i Kolind. 

 
Fire af områdets mange foreninger har trods modgangen nedsat en hurtigt arbejdende arbejdsgrup-

pe, hvor alle ønsker at være både konstruktive og ikke mindst objektive, arbejdsgruppen består af: 
 

Kolind og oplands Distriktsråd 

Kolind Borgerforening 

Kolind Handelsstandsforening 

Kolind – Pederstrup Idrætsforening. 

 
Arbejdsgruppen vil afholde sig fra gode råd om store og mange typer besparelser, minimering af 

CO 2, effektiviseringer, samt forbedrede arbejdsforhold for ansatte og forbedret service for borger-
ne. Disse emner ligger helt sikkert i gode hænder hos kommunens borgmester, øvrige politikere, 

samt direktion og alle ansatte. Vi kan blot konstatere, at et samlet nyt rådhus vil indfri ovenstående 
fordele og besparelser. 
Arbejdsgruppen vil efter flere møder i forskellig regi i stedet gerne foreslå, at den kommende be-

slutning om placering af et nyt samlet rådhus, også kommer til at omfatte: 
 

Kommunal ligevægt og rigtig placering i forhold til ansatte og brugere. 
 
Umiddelbart finder arbejdsgruppen, at Syddjurs Kommune er opdelt i følgende fire hovedområder: 

 
Ebeltoft og Mols, hvor store dele af området bl. a. indgår i Nationalparken og området traditionelt 

har stor tiltrækning af tilflyttere og mange turister. Dette vil sikre fortsat handel og udvikling. 
 
Rønde, har stor tilflytning, samt kommunens fremtidige etablering af alle ungdomsuddannelser, 

som et samlet Campus Rønde. Hertil et allerede etableret borgerhus og samlet idræts- og fritidscen-
ter med alle faciliteter. Fremtidig udvikling, handel og aktiviteter er herved sikret. 

 
Hornslet, som er udråbt til kommunens primære erhvervsområde, hvor mange års udvikling accele-
rere med færdiggørelse af Djurslands motorvejen og nye udstykningsområder. Hornslet har ligele-

des Nærbanen til Århus, som også har sikret stor tilflytning af nye borgere og udvikling. 
 



Pindstrup, Ryomgård, Nimtofte og Kolind, har desværre ikke nogle af ovenstående kendetegn og 
derved mangler  grundlaget til videre udvikling. Området har dog nogle meget kendte attraktioner, 
som udelukkende har åbent i sommermånederne.  

 
Ved placering af et nyt rådhus i Kolind, vil Syddjurs Kommune sikre Kommunal ligevægt i hele 

kommunen. Denne ligevægt i vores område, vil blandt andet for os og Syddjurs Kommune betyde, 
forøget bosætning og større skatteindtægter, som sikre at nuværende handels- og erhvervsliv 

kan fastholdes og udvikles, kulturelle og fritidsaktiviteter forstærkes, samt sociale tilbud  be-

nyttes optimalt. Hertil opnås mange andre fordele, herunder: 
 

Højt serviceniveau for brugerne af Jobcenter og rådhus, samt effektiv transport til og fra arbej-
de for alle medarbejdere. Kolind har kommunens bedste dækning med kollektiv trafik, bestående af 
både tog- og busforbindelser til hele Djursland og ikke mindst Århus. Hertil styrkelse/sikring af 

jernbanens fremtid på denne del af Djursland, ved øget anvendelse. Fremtidens krav til mindre CO2 
udslip og  miljøforbedringer vil også være opfyldte, med denne placering. 

 
Fastholdelse af nuværende og tiltrækning af kommende nye medarbejdere  er betingelse for en 
velfungerende administration og kommune. Derfor omfatter placering af rådhus også hvilke trans-

port/servicefunktioner/bosætningsmuligheder der findes i området.  
Alle fire byer i den nordlige del af Syddjurs Kommune, har hver for sig spændende varierede tilbud 

og mulighed for bosætning, ved etablering af nye arbejdspladser. Kolind har ikke mindre end 57 
forskellige butikker, liberale erhverv og servicetilbud, som derved dækker de fleste behov for både 
medarbejdere, brugere og driften af et nyt rådhus.  

 
Kolind gennemgår samtidig et stort kombineret kommunalt/privat byfornyelses - og forskøn-

nelsesprojekt, som vil ændre byen totalt på mange forskellige områder. Dette sikre en flot og præ-
sentabel by, hvor både ansatte og brugere vil føle sig velkomne, samt befinde sig godt. 
 

Med Kolinds centrale placering på Djursland, vil behov for arbejdspladser til medarbejdernes 
ægtefælder/partnere være optimal. Hele Djursland ligger omkring Kolind, med kollektive bus- og 

togforbindelser, samt gode vejforbindelser til hele landsdelen og Århus Nord/Skejby på kun 30 mi-
nutter!! 

Placering af det nye Rådhus og Jobcenter, 
 

har Arbejdsgruppen også arbejdet med, til indfrielse af ovenstående fordele. Hertil strategisk (by-

midten) placerede Borgerservice i Ebeltoft, Rønde og Hornslet. Arbejdsgruppen kan foreslå 
følgende flere optimale placeringer af et nyt rådhus og jobcenter for Syddjurs Kommune i Kolind. 
 

Dyrskuegrunden, som ligger få minutters gang fra bus og tog, samt har kommunens bedste tilkør-
selsforhold, via vejforbindelser, øst-vest og nord-syd fra hele Djursland. Grunden er i forvejen ejet 

af Syddjurs Kommune. Der vil være behov for yderligere plads, som kan opfyldes ved inddragelse 
af et mindre område med kolonihaver og landbrugsjord. I alt et område på ca. 3.10 HA.  
 

Udstykket erhvervsområde vest for Kolind, som ligeledes ejes af Syddjurs Kommune. Arealet er 
beliggende mod vejen til Rønde, har ligeledes optimale tilkørselsforhold og ca. 10 min. gang fra 

Kolind Station. De fleste busser til/fra byen er tæt på grunden.  
 
Landbrugsjord, øst for Kolind Station, med en fantastisk udsigt til Kolind Sund, stadig gåafstand 

til/fra Kolind Station og mulighed for vejforbindelse via den nye omfartsvej nord om Kolind. 
 

Bugtrupvej 31, nuværende Jobcenter grund, som formodentlig ikke kan rumme et komplet nyt råd-
hus. Grunden udgør ca. 1.00 HA. Grunden vil i stedet kunne anvendes til etablering af private inve-



storers, Byens Hus, som derved også kan understøtte Kolind Hallens behov og ønsker for yderligere 
lokaler.  
 

 
Alle ovenstående muligheder for placeringer, vil være både udvidelses- og fremtidssikrede, 

specielt med nuværende samarbejdsflader mellem Syd- og Norddjurs Kommuner. Mange medar-
bejdere vil spare tid og kørsel, samt ved en eventuel senere sammenlægning af de to kommuner. 
 

 
Etablering af nyt samlet rådhus i Kolind vil skabe store synergieffekter og udvikling for den 

midterste/nordligste del af kommunen.  

 

- og derved sikres samlet fremtidig vækst for hele 

 Syddjurs Kommune. 
 

 

Med håbet om, at ovenstående oplysninger og betragtninger giver anledning til en konstruktiv de-

bat, med alle involverede i beslutningen om den fremtidige struktur og placering vedrørende nyt 
rådhus og Jobcenter. Derfor står både foreninger og Arbejdsgruppen til rådighed for flere oplysnin-
ger og deltager selvfølgelig gerne i det fortsatte arbejde. 

 
 
 

 
Med venlig hilsen 

 
 
 

Jens Ove Nielsen 
Kolind og oplands Distriktsråd 

 
 
 

 
 

Jørn Schmidt Kolind 
Handelsstandsforening 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Klaus Mogensen 
Kolind Borgerforening 

 
 
 

 
 

Kaspar Krogh 
Kolind-Pederstrup Idrætsforening 

 


