Virksomhed og detailhandel
Brunhøjvej er et gråzone område
Ønsker flere butikker i området
Hvad med industri bag XL? Støjproblemer ved varelevering, men ikke mere end til supermarkederne.
Definer begrænsninger ved udbud
Ens regler for området, ikke mange små lokalplaner
Ønsker supermarked ved Kildebjerg
Ikke udvalgsvarebutikker
Erhverv i området skaber jobs
Inox ønsker at udvide. Skaber flere arbejdspladser. Kan ikke flytte virksomheden.
Opmærksomhed på eksisterende lovlige forhold. Beboelse i forbindelse med virksomhed.
Meget trafik – skab gode forhold for de mange børn i området
Detailhandel skal være i midtbyen
Ønsker cykelsti og fortov på Boeletvej
Hvor skal svømmehallen være?
Hvordan spiller Knudhulevej med i planen?
Ønsker flere P-pladser v. hallen
Ny skole og nye institutioner?
Ønsker et center med flere muligheder, indkøb, aktiviteter, værksteder, lokalcenter
Ønsker Jem og Fix butik samt hvidevarer butik
Detailhandel ved Uno-X?
Hvad med tøj- og skobutikker ol. hvorfor skal de være i midtbyen?
Industrivej er centrum af byen
Husk p-pladser
Ønsker boliger på Ellemosen
Ønsker ikke boliger i området. Lad det forblive et industriområde
Ønske om autocamperplads/parkering
Ønsker vaskehal hvor man kører ind i den ene ende, og ud i den anden
Flere boliger for enden af Boeletvej
Hvornår får vi ordentlige p-pladser?
Får vi specialbutikker i området
Mere detailhandel ved Parallelvej og Industrivej, ikke på Kildebjerg
Hvordan tænkes adgangsveje til nye butikker, Parallelvej?

Der er stigende pres på skoler og faciliteter
Ønske om et fællesskabshus, eksempelvis med små værksteder – kan evt. etableres i det gamle bogtrykkeri
Kan man flytte fodboldklubben
Naturfagsfaciliteter
Vejføring gennem læbælte, eller langs grusvej, vej fra Knudhulevej + flere p-pladser
Flytbare skolemoduler

Boligbyggeri og/eller andre nye funktioner
Værksteder i socialpsykiatrien er vigtige. Det har taget lang tid ar bygge op. Gips- beton og
keramikværksteder. 40 (medarbejdere) laver et stort arbejde. De ønsker at blive der.
Helhedsplanen bør omfatte Boeletvej – private boliger
Rema 1000 ved Kildebjerg
Børnehaven Ellemosen ønsker at blive – har været der i 23 år uden nedgang
Der skal være grønne åndehuller
Ny skole i området. Mølleskolens område til boliger
Boliger/lejligheder i området bag fitness
Hvordan kan man styrke det der allerede er?
Der er spændende ting i ”rodet”
Godt der sker noget forskelligt/blandet
Bevar haverne
Er der nok erhverv i Ry?
Boliger ved bogtrykkeriet
Erhverv i Ellemosen
Adgang til Ry hallerne via Knudhulevej
Erhverv som kan blandes med boliger
Cirkulær økonomi/bæredygtighed i det nye byggeri
Grønne kiler
Inox vil udvide – minus boliger på Boeletvej
Ny institution bag hallen skal blive som mulighed. De nuværende er fuldt belagte
Der skal være plads til videns erhverv på Ellemosen
Er der max på Rys størrelse? F.eks. af hensyn til renseanlæg, skole
Lav børnehave i skoven ved Lynghoved
Gudenåskolen har pladsproblemer

Kulturcenter i gl. fjernvarme på Brunhøjvej
Siim mose kan gøres mere attraktiv/rekreativ
Vigtigt med øde/grønne områder – noget unyttigt
Flere andels og lejeboliger i Ry
Industrivej blokerer for boliger – bør være boliger i stedet
Tilbyd virksomhederne et andet sted på Industrivej
Ikke boliger bag Ry hallen
Kan byen vokse mod Gl. Rye?

Veje, stier og samspil med den øvrige by
Vejskiltenes højde hindre udsynet, specielt Randersvej, Knudhulevej og Rundkørslerne ved Kildebjerg
Hvornår laves Thorsvej?
Fasthold vejadgang fra Skanderborgvej men så ned gennem området
Lys på hallens p-pladser
Også sidevejene til Thorsvej er belastet af parkering ved stævner mv. i Ry hallen
Ønske om trafiktælling på Boeletvej og trafikdæmpning. Evt. forbud mod gennemkørsel for lastbiler
Dårlig idé med vejadgang til hallen via Ellemosen pga. de grønne områder
Ønsker cykelsti og fortov på Brunhøjvej og Boeletvej
Vejadgang til hallen skal respektere børnehaven
Ambitiøs vejadgang så den også kan betjene en svømmehal
Fodboldklub ved Ellemosen?
Mulighed for autocamperparkering i byen (ikke langtids) Evt. ved Kvickly. De eksisterende er for små
Sikker skolevej ned gennem slugten og sikre overkørsler ved Randersvej
Nyttehaver ved Ellemosen skal tilgodeses – evt. flyttes ved vejadgang til hallen sker fra Knudhulevej
Høj fart på Thorsvej
Se på ”byggevej” fra Knudhulevej
Kommunens grund mellem indkørsel til Ry hallerne – hvad skal den bruges til?
Lastbiler langtidsparkerer på Industrivej og bruger Mosen til toilet
Skraldespande ønskes ved stierne i Mosen
Ønsker trafiktælling på Thorsvej, ved indkørsel til hal og ved Haldursvej
Trafikdæmpning ved Thorsvej – 30km zone
Hvor er vejen fra rundkørslen til hallerne blevet af? (jf. plan fra 2003)
P-pladser mangler til hallen – mindst 100 stk. og også p-pladser mod nord

Adgang fra rundkørslen ved Kildebjerg
Manglende vejbelysning mellem rundkørslerne Kildebjerg – Netto
Thorsvej meget belastet
Ønsker ikke indkørsel parallelt med Thorsvej (motorvej på begge sider af boliger)

Natur, sport og fritid
Natur
Kondisti – gør brugbar igen
Bevar naturen – vild natur – sæt arealer af til naturen – åndehuller
Naturskole – oplagt placering
Naturefterskole
Alenetid i naturen – udeliv – uden struktur – shelters – følsomme personer
Forbindelsesgange
Bevar naturen – bevar samarbejde – sammensathed
Brug området og mulighederne
Værdier i området – hvad kan vi udvikle videre på?
Stierne forbinder – bevar sammenhængen + omkring skolen
Vejadgang – udvid Knudhulevej – cykelsti fra Kildebjerg til skole
Kondisti – aktivering af denne – gør børnevenlig
Bevar åndehuller
Sport
Svømmehal – mellem skovhave og kunstbanen – Lovning!
Atletikbane – populært – kunststofbane
Udendørs håndboldbane
Strand volley og håndbold – synergi
Braz-hal (åben hal)
Autocamperplads er et behov – parkering – midlertidig ophold ”camping-plads”
Vejadgang
Ekstra alm. Hal – indendørs træning (gymnastik)
Svømmehal – fælles adgang
Cykel ankomst – Brunhøjvej? – Thorsvej – Trafikdæmpning
Børnehave bevarelse
Fritid

Sted til unge – oplagt sted
Multifunktioner – bæredygtighed – brug af arkitekter
Autocamper kombineret med natur
Bevar kolonihaver – kan de flyttes tættere på søen?

