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Kære Skanderborg Kommune
På grundejer Arne Lindholt Kristensens vegne vil vi gerne inspirere til og anmode
om at dele af matrikel 8b, Stilling, Skanderborg Jorder indarbejdes i kommuneplan
21. Arealet er placeret i tilknytning til eksisterende bebyggelser (Brinken 3, 4-10
samt Dybdalsvej 2-12).
Vi forestiller os, at husene er 100% Miljørigtige og Bæredygtige og at der er tale
om træhuse. Ligeledes forestiller vi os en bebyggelsesprocent på ca. 20-25%, så
det grønne bevares og forbliver gennemgående for området.
I forbindelse med udstykningen kan der etableres et forsinkelsesbassin på det
laveste område i bebyggelsen og vandet kan ledes ud i den nærliggende bæk. Vi
er bevidste om, at området ligger i nitratfølsomt indvindingsområde og
grundvandsdannende opland. Vi mener det kan løses grundet grundens hældning,
en lav bebyggelsesprocent og krav til bæredygtige materialer og belægninger.
Vi ser evt. også en mulighed i, at der evt. kan placeres en natur og udelivs
børnehave med tæt kontakt til skoven og søerne. Der er 2,2 km fra Stilling skole
og til grundarealet.
Vi ser frem til at høre fra jer.
På bygherre Arne Lindholt Kristensens vegne
Med venlig hilsen
Kristina Rytter
Chefrådgiver
Dir: +45 7938 1388
Mob: +45 6029 6044
krry@kubenman.dk

Kuben Management A/S • Jupitervej 1
6000 Kolding • Tel 7938 1380
info@kubenman.dk • www.kubenman.dk

Kuben Management understøtter FN’s verdensmål med særligt fokus på følgende mål:

Denne mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du modtager mailen ved en fejl, beder vi dig informere os om det
hurtigst muligt og slette den uden at videresende eller kopiere indholdet.
Når du sender os en mail med dine personoplysninger, samtykker du til, at vi behandler dine personoplysninger, som
din mail indeholder, i overensstemmelse med vores retningslinjer for behandling af personoplysninger, jf. nærmere
retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Bygherre:
Bygherrerådgivning:
Udarbejdet:

Arne Lindholt Kristensen, Bjertrupvej 1, 8660 Skanderborg, mobil: 40199726
Kuben Management, Jupitervej 1, 6000 Kolding, Kristina Rytter, mobil: 60296044
20. august 2020

”SKOVBRYNET”
DYBDALSVEJ, STILLING
FORSLAG TIL BÆREDYGTIG UDSTYKNING, KOMMUNEPLAN 21A

Udstykning

mobil: 60296044
email: krry@kubenman.dk

Kristina Rytter,
chefrådgiver, Arkitekt MAA

Kuben Management A/S
Jupitervej 1, Kolding

Med Venlig Hilsen

På bygherres vegne

Vi ser frem til at høre fra jer.

Vi ser evt. også en mulighed i, at der evt. kan placeres en natur og udelivs børnehave med tæt kontakt
til skoven og søerne. Der er 2,2 km fra Stilling skole og til grundarealet.

I forbindelse med udstykningen kan der etableres et forsinkelsesbassin på det laveste område i bebyggelsen og vandet kan ledes ud i den nærliggende bæk. Vi er bevidste om, at området ligger i nitratfølsomt indvindingsområde og grundvandsdannende opland. Vi mener det kan løses grundet grundens
hældning, en lav bebyggelsesprocent og krav til bæredygtige materialer og belægninger.

Vi forestiller os, at husene er 100% Miljø rigtige og Bæredygtige og at der er tale om træhuse. Ligeledes
forestiller vi os en bebyggelsesprocent på ca. 20-25%, så det grønne bevares og forbliver gennemgående for området.

På grundejers vegne vil vi gerne inspirere til og anmode om at dele af matrikel 8b, Stilling, Skanderborg
Jorder indarbejdes i kommuneplan 21. Arealet er placeret i tilknytning til eksisterende bebyggelser (Brinken 3, 4-10 samt Dybdalsvej 2-12).

FORESPØRGSEL

Grunden set fra midten med kig til gården mod øst.

Grunden set fra midten med kig til parcellerne mod vest.

435.331 m2

ca. 2.750 m2
ca. 1.800 m2

Skråfoto, hvor arealet ses fra vest

Der placeres 10-16 store parceller på 1.200 - 2.500 m2

Beskyttet sø inkl. fællesareal
Forsinkelsesbassin inkl. fællesareal

Del af 8b, der ønskes udlagt til parceller:
Grundareal:
ca. 30.000 m2

Matrikel:
8b, Stilling, Skanderborg Jorder,

Ejendommen er beliggende i landzone.

NUVÆRENDE MATRIKEL

E45

Luftfoto 1:5000
Området er markeret med rød ramme. Her er kort afstand til E45 og Skanderborg.

2 eksisterende parceller
fra 1960-erne

DYBDALSVEJ

BRINKEN
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landejendom

NORD

RANDERSVEJ

Parcelhus

Dybdalsvej
Syd
middagssol

Ringvej

Regnvand

BRINKEN

Parcelhus

sø

Vej

Have

EKSISTERENDE 2 BOLIGER

Eksis. markvej

Vej

Have

En eksisterende sø bibeholdes og fællesarealet etableres i forbindelse med søen. Ligeledes etableres der et forsinkelsesbassin på
områdets lavest beliggende areal. Der er udløb til en eksisterende
bæk mod nord.

Principsnit, der viser den nye bebyggelse placeret, så de eksisterende områder sammenbindes. Ligeledes ses skoven i baggrunden, der danner en ryg mod nord.

Skel

Vi forestiller os, at skovbrynet forstærkes med nye træer, så skovbrynet
favner bebyggelsen mod nord.

Der laves en ”ringvej”, og boligerne placeres tæt på vejen, så haverne ”løber” ud i det eksisterende landskab/ skovbrynet. Ligeledes
gør ringvejen, at skraldebilen kan køre rundt, og derfor ikke skal
bakke.

Regnvandsbassin

Vest
aftensol

sø

grunden

Arealet ligger på en nordvendt skråning, hvor terrænnet falder ca. 5-6 meter fra kote 80 ved Dybdalsvej mod syd til kote 75/74 mod nord.

Eksis.
bebyggelse

Eksis.
bebyggelse

Skovbryn

SOLENS BEVÆGELSE, ”RINGVEJ” OG VAND
Alle boligerne kan placeres optimalt på grunden, så solens bevægelse udnyttes.

grunden

Skovbryn

UDFLYDNING , TERRÆN & SKOVBRYNET
En bæredygtige udfyldning med etablering af store parceller placeres mellem eksisterende bebyggelser på Dybdalsvej og Brinken i landzone.
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på min. 1.000 m2

Beskyttet sø

nr. 8

Beskyttet sø

Fælles areal

Skov

Kote: 72,5

Kote: 82,5
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ca. kote 73-74

Mark

FORSLAG TIL BEBYGGELSESPLAN
MÅL 1:1000

Skov

nr. 4

Markvej med vej-ret

Kote: 72,5

Ind/udkørsel

Beskyttet sø

Skov

Kote: 75

GÅRD

nr. 2

Mark

NORD

Indkørsel nr. 2

Kote: 80

Mark

Kote: 77,5

De udstykkede grunde er min. 1.200 - 2.500 m2. Vi forestiller os at bebyggelsesprocenten sættes til ca. 20-25%, hvilket betyder, at der på en grund på 1200 m2 må bygges en
bolig på 240 m2 samt 50 m2 udhus. På den måde sikre vi, at boliger placeres i det grønne,
og at nærhenden til naturen bevares.

INSPIRATION - TRÆBEBYGGELSE OG UDE/INDE RUM I LANDSKABET

INSPIRATION - LINIER I LANDSKABET: BEPLANTNING
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Kære Skanderborg Kommune
På grundejer Arne Lindholt Kristensens vegne vil vi gerne inspirere til og anmode
om kommuneplanramme 13.E.02 udvides, med en ekstra del af matrikel 5a,
Stilling, Skanderborg Jorder.
Her er tale om en unik grund til et måske spektakulært og ikonisk erhvervsbyggeri.
Arealet er placeret i tilknytning til rundkørslen mellem Randersvej og Ørstedvej og
dele af arealet er allerede udlagt til erhvervsområde i kommuneplan 2016
(13.E.02).
Vi præsenterer hermed en stjerne grund i Skanderborg.
Vi forestiller os, at husene er :
* Ikonbyggeri samt lager
* 100% Miljørigtig og Bæredygtig fx DGNB platin.
* Landskabskile inkl. regnvand og 100 års hændelse med dejlige friarealer, interne
stier og stiforbindelser til byens andre funktioner. Det nye grønne område ligger i
forlængelse af ”Dalarmen fra Jeksendalen” skal tildeles en grøn identitet og skal
danne en landskabelig overgang mellem by (erhverv) og land.
* Ligeledes forestiller vi os en bebyggelsesprocent på ca. 50% og et byggeri i optil
4 etager (12,5 m), så det grønne bevares og forbliver gennemgående for området.
I forbindelse med udstykningen kan der etableres et forsinkelsesbassin på det
laveste areal mod syd og vandet kan forsænkes og ledes ud i regnvandssystemet.
Bassinet kan også bruges ved 100 års hændelser.
Vi er bevidste om, at området ligger i nitratfølsomt indvindingsområde og
grundvandsdannende opland. Vi mener det kan løses grundet grundens hældning,
fælles grønne parkeringsarealer med styring af regnvandet, krav til
virksomhederne og krav til bæredygtige materialer og belægninger. Vi skal værne
om grundvandet, og at dette skal tænkes ind i projektet.
Vi ser frem til at høre fra jer.
På bygherre Arne Lindholt Kristensens vegne
Med venlig hilsen
Kristina Rytter
Chefrådgiver

Dir: +45 7938 1388
Mob: +45 6029 6044
krry@kubenman.dk

Kuben Management A/S • Jupitervej 1
6000 Kolding • Tel 7938 1380
info@kubenman.dk • www.kubenman.dk

Kuben Management understøtter FN’s verdensmål med særligt fokus på følgende mål:

Denne mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du modtager mailen ved en fejl, beder vi dig informere os om det
hurtigst muligt og slette den uden at videresende eller kopiere indholdet.
Når du sender os en mail med dine personoplysninger, samtykker du til, at vi behandler dine personoplysninger, som
din mail indeholder, i overensstemmelse med vores retningslinjer for behandling af personoplysninger, jf. nærmere
retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Bygherre:
Bygherrerådgivning:
Udarbejdet:

Arne Lindholt Kristensen, Bjertrupvej 1, 8660 Skanderborg, mobil: 40199726
Kuben Management, Jupitervej 1, 6000 Kolding, Kristina Rytter, mobil: 60296044
22. august 2020

”NYT BÆREDYGTIGT ERHVERVSOMRÅDE”
ØRSTEDVEJ, STILLING
FORSLAG TIL UDVIDELSE AF EKSISTERENDE RAMME (13.E.02)
KOMMUNEPLAN 21A

Udstykning

mobil: 60296044
email: krry@kubenman.dk

Kristina Rytter,
chefrådgiver, Arkitekt MAA

Kuben Management A/S
Jupitervej 1, Kolding

Med Venlig Hilsen

På bygherres vegne

Vi ser frem til at høre fra jer.

Vi er bevidste om, at området ligger i nitratfølsomt indvindingsområde og grundvandsdannende opland. Vi
mener det kan løses grundet grundens hældning, fælles grønne parkeringsarealer med styring af regnvandet, krav til virksomhederne og krav til bæredygtige materialer og belægninger. Vi skal værne om grundvandet, og at dette skal tænkes ind i projektet.

I forbindelse med udstykningen kan der etableres et forsinkelsesbassin på det laveste areal mod syd og
vandet kan forsænkes og ledes ud i regnvandssystemet. Bassinet kan også bruges ved 100 års hændelser.

Vi præsenterer hermed en stjerne grund i Skanderborg. Vi forestiller os, at husene er :
* Ikonbyggeri samt lager
* 100% Miljørigtig og Bæredygtig fx DGNB platin.
* Landskabskile inkl. regnvand og 100 års hændelse med dejlige friarealer, interne stier og sti
forbindelser til byens andre funktioner. Det nye grønne område ligger i forlængelse af ”Dalarmen
fra Jeksendalen” skal tildeles en grøn identitet og skal danne en landskabelig overgang mellem by
(erhverv) og land.
* Ligeledes forestiller vi os en bebyggelsesprocent på ca. 50% og et byggeri i optil 4 etager (12,5 m),
så det grønne bevares og forbliver gennemgående for området.

På grundejers vegne vil vi gerne inspirere til og anmode om kommuneplanramme 13.E.02 udvides, med en
ekstra del af matrikel 5a, Stilling, Skanderborg Jorder. Her er tale og en unik grund til et måske spektakulært
og ikonisk erhvervsbyggeri. Arealet er placeret i tilknytning til rundkørslen mellem Randersvej og Ørstedvej
og dele af arealet er allerede udlagt til erhvervsområde i kommuneplan 2016 (13.E.02).

FORESPØRGSEL

Grunden set fra midten.

Grunden set fra nordøst

ca. 40.000 m2

Skråfoto, hvor den sydlige del af arealet ses fra øst. Mac D ligger på grunden
øverst til venstre. DIS ligger i bygningen nederst.

Vi forestiler os en fordeling med :
Landskabskile
Regnvand/Forsinkelsesbassin
Byggefelter
Parkeringsfelter

Den røde markering er vores ønske om justering

Det lilla felt er markeringen af
kommuneplanramme 13.E.02 (kommuneplan 2016)

Den sydlige spids af området er indeholdt
i lokalplan 82, Gl. Skanderborg

Del af matrikel:
5a, Stilling, Skanderborg Jorder,

Ejendommen er beliggende i landzone.

NUVÆRENDE MATRIKEL

E45

Mac D

ØRSTEDVEJ

DIS

Luftfoto 1:5000
Området markeret med rød ramme er grundejers forslag om ændring ifm. kommuneplan 21. Her er kort afstand til E45, Skanderborg og Aarhus.

erhvervsgrund

RANDERSVEJ

NORD

udlagt til
erhverv/lager

Landskabskile
”Dalarmen fra
Jeksendalen”

Mac D + tank

Byggefelter
med forskellige
højder og passager

Ørstedsvej

Regnvandsbassin

Landskabskile

Regnvand: Forsinkelsesbassin + 100 års hændelse

Indkørsel fra
Ørstedvej

Grøn korridor
”Dalarmen fra
Jeksendalen”

Ikon

byggefelt

Linie fra 13.E.02

byggefelt
lager
Central grøn parkering
Indkørsel

Linie fra 13.E.02

grøn afgrænsning

Linie fra 13.E.02

Der arbejdes med en forstærkning af læbæltet mod Randersvej, en grøn afgrænsning mod nord samt en markering og dannelse af den grønne koridor.

Arealet ligger på en sydvendt skråning, hvor terrænnet falder ca. 7-8 meter fra
kote 87,5 mod nord til kote 80 mod syd. I den sydlige ende er en lavning med
bund i kote ca. 71.

BYGGEFELT OG FORSKELLIGE ZONER
Det grønne landskab skal være det karaktergivende, hvor i der kan placeres
et skulpturelt byggeri, der tegner landskabet. Byggefeltet skal deles op i delelemeter og der skal arbjedes med forskellige skaler og markeringer (mod
Randersvej, hvor der er højere fart, mod ørstedvej hvor indkørsel og retning er
vigtig, mod landskabskilen, hvor der er gående, lav fart og fokus på detaljer)

Principsnit, der viser det nye område med regnvandsbassin, byggefelter, parkering og landskab.

Skel

Bygning

Parkering

Læbælte langs
Randersvej

VIGNETTER

Eksis. mark

Skel

90

Eks. Gård

80

82,5
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Lokalplan 82, Gl. Skanderborg

72,5

Kommuneplanramme 2016

75

87,5

Ny Kommuneplanramme 21

92,5

95

MacDonald

72,5

Forsinkelsesbassin
+100 års hændelse

75

Parkeringslandskab

Markareal
ca. 2,5 ha

Ny bygning
2-3 etager

Ny bygning
1-2 etager

Eks. Gård

72,5

75

70

DIS

Ny bygning
1-2 etager

FORSLAG TIL BEBYGGELSESPLAN
MÅL 1:2000

E45

byggefelt

grøn landskabskile

bla. bla. bla. bla.

gravhøj

NORD

Mark

INSPIRATION - ERHVERVSBYGGERI I NATUREN

INSPIRATION - ERHVERVSBYGGERI I NATUREN

INSPIRATION - LINIER I LANDSKABET: BEPLANTNING
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Astrid Kjær
Plan og Byudvikling
Forslag.
5. august 2020 15:49:53

Hej.
Jeg har boet i Jaungyde siden sommeren 1991, og før jeg købte min bolig, sikrede jeg mig, at der var en bus,
som jeg i fremtiden kunne bruge, når jeg engang blev for gammel til at køre bil. Den er så siden blevet nedlagt .
Vi har en mulighed for at bruge skolebussen gratis på skoledage, hvilket er flot. Men på dage, hvor den ikke
går, så ville det være en god ide at indføre buskørsel med minibusser nogle gange om dagen og aftenen - gerne
mod betaling.
Jeg har forsøgt mig med en offentlig kørselstjeneste i en periode, hvor jeg ikke måtte køre bil, men måtte vente
25 min. i telefonen uden at komme igennem, så den ordning har jeg opgivet at stole på.
Vi er mange gamle mennesker i landsbyen (med gamle biler, der ikke er så gode for miljøet), så det vil være
fint, hvis kommunen overvejer ovennævnte forslag. Jeg kunne fx. godt undvære min bil, hvis noget sådant blev
indført.
Med venlig hilsen
Astrid Kjær
82 år.

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Jacob Krogh Keldsen (JKHK)
Plan og Byudvikling
Input til KP21 (BDK ID: 1750093)
14. august 2020 15:44:23

Hej Skanderborg
Banedanmark har ingen benmærkninger på nuværende tidspunkt.
Vi gør dog opmærksom på at ved byggeri i nærheden af banen, skal Banedanmark altid høres
jvf. jernbanelovens §24.

Med venlig hilsen
Jacob Krogh Keldsen
Arealgeograf
Cand. scient Naturforvaltning
T: +45 23812809

Banedanmark
Arealforvaltning
Vasbygade 10
2450 København S
banedanmark.dk
Facebook l LinkedIn
Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om
vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os,
opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk.

Input til Skanderborg Kommuneplan 2021
Dyrlund Ejendomme ApS

Ry den 19-08-2020

Att.
Skanderborg Kommune
Plan og Byudvikling
planogbyudvikling@skanderborg.dk

Input Kommuneplan 21´ – ændringsforslag for kommuneplanrammer
Skaftesvej, 8680 Ry
Vi indsender hermed et ændringsforslag til kommuneplanrammerne i Skanderborg Kommuneplan 2016 som
input til foroffentligheden for Kommuneplan 2021.
Vi ønsker at en ændring af kommuneplanens rammebestemmelser for i alt to ejendomme beliggende på
Skaftesvej 7 og 9, 8680 Ry skal indgå i den kommende forslag til Kommuneplanen.
Ejendommene er ejet af 2 forskellige ejere, som begge ønsker den foreslåede ændring for at give mulighed
for at udvikle området til boligformål i overensstemmelse med byrådets ønsker for Skanderborg Kommune
og centerbyen Ry. Ejerne er henholdsvis Dyrlund Ejendomme ApS (Skaftesvej 7) og Malerfirma Boesen A/S
(Skaftesvej 9).

Skitseforslag
Arkitekt Jørgen B. Johansen, JBJ Arkitekter har ad flere omgange været i dialog med Skanderborg
Kommune angående omdannelsesplanerne for hele erhvervsområdet ved Skaftesvej, men også konkret i
forhold til de to ejendomme Skaftesvej 7 og 9 samt ejendommene Skaftesvej 3 og 5. Arkitekt Jørgen B.
Johansen har ved et møde den 20. april 2016 med tidligere Borgmester Jørgen Gaarde og
kommunaldirektør Lisbeth Bindelev samt embedsmand Mikkel Lindskov Petersen fået en positiv
tilkendegivelse vedrørende planerne for boligudvikling i området ved Skaftesvej. Ændringsforslaget er
ligeledes fremsendt i forbindelse med offentliggørelsen af forslag til Kommuneplan 2016.
Hensigten med området er, at vi på sigt gerne vil omdanne det til boliger. Området grænser mod nord direkte
op til et eksisterende åben lav boligområde, og ligger i en del af byen som på sigt kan blive et interessant
bynært omdannelsesområde. Erhvervsbygningerne i området er af ældre dato og utidssvarende, og ejerne
ønsker at udvikle området til et nyt og attraktivt boligområde centralt beliggende i Ry. Alternativet er at der på
sigt skal etableres nyt erhvervsbyggeri der potentielt kan give konflikter med de bagvedliggende boliger.
Omdannelsen af området beror på privat initiativ.
Omdannelsesønskerne for området ved Skaftesvej 7 og 9 kan på sigt blive en del af en større
helhedsplanlægning for erhvervsområdet ved Skaftesvej, der på sigt skal omdanne området og afvikle
erhvervet til fordel for et nyt og attraktivt boligområde i den eksisterende by, med nærhed til det eksisterende
centrum med skole og fritidsaktiviteter, detailhandel og infrastruktur m.m.
Det foreligger ikke et endeligt projektforslag for området, men der er skitseret på et boligprojekt med en
bebyggelsesprocent på op til 75 og etageboliger, i form af punkthuse, i tre til fire etager beliggende mellem
rekreative opholdsarealer og naturligvis faciliteter der håndterer parkering på egen grund. Vi vurderer, at
byggeri i op til 4 etager vil falde naturligt ind i området og skalamæssigt vil harmonere med det eksisterende
etagebyggeri ”Gyvelparken” ved Isagervej umiddelbart øst for området. Byggeri der ligger i
kommuneplanramme nr. 50.B.06 og giver mulighed for etagebyggeri i 3 etager og en maks. højde på 15 m.
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Input til Skanderborg Kommuneplan 2021
Dyrlund Ejendomme ApS

Ry den 19-08-2020

Indtil plangrundlaget er på plads og der er et reelt projektforslag for området, vil virksomhederne fortsætte
som hidtidigt. Parterne er bevidste om, at såfremt plangrundlaget bliver ændret vil det betyde at den
nuværende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil, men at der ikke kan etableres nye virksomheder på
ejendommen.

Ønsker til ændring af plangrundlag
De to ejendomme Skaftesvej 7 og 9 er i dag omfattet af én større kommuneplanramme nr. 50.E.02 i
Skanderborg Kommuneplan 2016. Rammen udlægger området til erhverv i miljøklasse 3-5, en maks.
bebyggelsesprocent på 60 og en maks. bygningshøjde på 9 m.
Vi ønsker at udskille de to ejendomme fra erhvervsområdet og udlægge dem i ét nyt rammeområde til
boliger, og dermed sikre muligheden for at udvikle området over en længere årrække. Det kunne ligeledes
være hensigtsmæssigt også at inddrage Skaftesvej 3 og 5 i rammeændringerne. Forslag til nye
rammebestemmelser kunne efter dialog med Skanderborg Kommune give mulighed for
x
x
x
x
x

anvendelse til boliger
specifik anvendelse til etagebyggeri
maks. bebyggelsesprocent på 75
byggeri i maks. 4 etager
bygningshøjde på 15 m – herunder bør ventilationsskakte, elevatortårne, tekniske installationer og
lign. være undtaget fra højdekravet.

Ejendommene er desuden omfattet af Lokalplan nr. 87 fra 1998 der primært havde til formål at sikre
Pressalits udvidelsesmuligheder på arealerne syd og vest for Skaftesvej. Der skal i forbindelse med et
konkret boligprojekt udarbejdes en ny lokalplan der sikrer at der kan opføres det ønskede boligbyggeri i
overensstemmelse med Skanderborg Kommunes ønsker for området.
Udviklingen af området med nye boliger kan uden tvivl understøtte den positive befolkningstilvækst i
Skanderborg Kommune og særligt den store befolkningstilvækst som er foregået specifikt i Ry. En udvikling
som uden tvivl vil fortsætte. Der opleves også en øget interesse for særligt lejeboliger i Ry fra yngre par og
enlige pendlere som ønsker en bolig med nærhed til byfunktioner og natur samt gode pendlermuligheder
mod Aarhus, Skanderborg, Horsens mod øst og Silkeborg, Herning, Ikast mod vest.
Høringssvaret er fremsendt af Stefan Dyrlund på vegne af Dyrlund Ejendomme ApS og Malerfirma Boesen
A/S.

Venlig Hilsen

Stefan Dyrlund
Indehaver
Dyrlund Ejendomme ApS
Kløftehøj 3
8680 Ry
info@dyrlundmail.dk
mobil 20422421
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Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Emil Graae Melgaard Larsen (DK)
Plan og Byudvikling
Kommuneplan 21
12. august 2020 09:55:47

Hej planogbyudvikling,
Jeg har vedhæftet en mail fra den landinspektør jeg har været i dialog med ang. Mit projekt. Konklusionen i 2018 blev
at det ikke skulle være lige nu, men at vi skulle holde øje med kommuneplan 21, da det her ville blive taget op igen på
et politisk niveau.
Kort fortalt så ejer jeg en ejendom der ligger i landzone i Skovby N Schødtsmindevej 21, 8464 Galten. Jeg ønsker at få
en naturlig afslutning på byzonen og inddrage mit areal til byzone.
Som i kan se på billedet ligger jeg i en lomme, hvor der er by, land også by igen.
Hvis det kan lade sig gøre at få lavet det lille udsnit om til byzone, er mit ønske at udstykke nogle grunde til privat
beboelse.
Beboerne vil få en enestående udsigt udover det åbne land.
Fra min matrikel opleves der intet støj fra Danish Agro eller Skovby møbler
Jeg håber i kan se at det vil give mening at lukke ”hullet” mellem by og landzone.
Tak for jeres tid. Jeg glæder mig til den videre proces.

Hej Åben Land
Jeg skriver til jer vedr. en ejendom beliggende Schødtsmindevej 21, 8464 Galten (matr.nr. 6em Skovby By,
Skovby).
Ejendommen er beliggende i landzone men er omkranset af bymæssige bebyggelse og byzone på flere sider af
ejendommen.
Indledningsvist ønsker ejendommens ejer og jeg et dialogmøde med jer hvor vi kan vende mulighederne for
landzonetilladelse til udstykning af ejendommen til boligformål.
Det er muligt at der ved mødet tillige bør være en medarbejder fra planafdelingen repræsenteret, da jeg vurderer at
mødet kan medføre planlægningsmæssige spørgsmål (kommuneplantillæg, lokalplan m.v.).
Vil i finde et par forslag til mødedag/tidspunkt hvorefter ejendommens ejer og jeg afstemmer med vores kalendre.
Tak :-)
Med venlig hilsen

Jens-Erik Schjødt Svensson
Landinspektør, partner
AAKJAER Landinspektører
Adelgade 88 · DK-8660 Skanderborg
www.aalsp.dk | 86521277
E: jes@aalsp.dk
D: 8793 8661
M: 6122 1829

Med venlig hilsen

Emil Graae Melgaard Larsen
Exam. Erhvervsassurandør
Codan Forsikring A/S
Gammel Kongevej 60 |1790 København V
Mobil: +45 30 37 88 33

Denne mail og vedhæftede filer kan være fortrolig. Har du modtaget mailen
ved en fejl, beder vi dig kontakte os omgående, og slette mailen uden at
dele dens indhold med andre.
Tak.
This e-mail and attached documents may be confidential. If you received
this by mistake, please notify us immediately and delete this message
without disclosing its content to others.
Thank you.

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Erik Andreasen
Plan og Byudvikling
Kommuneplan 21”
4. august 2020 22:12:16

Hej
Mit forslag til by udvikling i Skanderborg kommune
1. Lave til og frakørsel på rasteplads Fuglsang vest og rasteplads Fuglsang øst.
Samtidig skal der åbnes op for liberalt erhverv/butikker mellem E45 og Dronning Sophies
alle og E45 og Gothåbsvej.
2. Byudvikle Forlev by med stort parcelhuskvarter, som kun vil være attraktivt hvis der
åbnes op for adgang til E45
3. Åbens op til Industrikvarteret (koble Danmarksvej sammen med Dronning Sophies alle
på den måde kan man slippe for tung trafik gennem Ladegårdsbakken.
4. Ensrette Adelgade fra mindet op til det gamle Møllegadekryds, og ensrette Adelgade fra
Vestergade til det gamle Møllegadekryds, sænke hastigheden til 15 - 20 km/timen og
indfører gågade på hele Adelgade (fælles trafik og gågade ) samtidig med det indfører tid
for tung trafik i midtbyen mellem kl 05:00 og 09:30
5. Flytte gymnasiet ned på MB skolen og MB skolen op på gymnasiet, og spar en ledelse
på den skole, ændre Niels Ebbesen skolen navn til Skanderborg skole når den ligges
sammen med MB Skolen.
6. Tillade byggerier op til 10 etager på den gamle HK grund
Når udvidelsen af E45 går i gang vil der være bedre mulighed for at afvikle trafikken
gennem Skanderborg når der sker ulykker, man vil samtidig kunne lave en miljø zone i
Skanderborg midtby, så man slipper for CO2 tung trafik i midtbyen.
Venlig hilsen
Erik Bohn Andreasen
Arb. +45 41 89 21 99
PRI. + 45 27 52 11 12
Sendt fra min iPad

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

kjaerhansen@mac.com
Plan og Byudvikling
Kommuneplan 21
15. august 2020 22:41:48

Under “Byfortætning” i afsnittet "Blå og grøn struktur” står der i Kommuneplan 2016:
"Byfortættes der i områder langs søer, skal offentligheden sikres adgang gennem området til eller langs
søbredden. Afhængig af områdets bymæssige placering kan offentlighedens adgang omfatte arealer til ophold
og rekreation."
Det er vigtigt, at denne passus fastholdes og meget gerne skærpes, så hovedreglen altid er, at der skal sikres
offentligheden adgang LANGS søbredden. Det er af stor betydning, at de naturskønne stiforløb giver borgerne
mulighed for at følge sammenhængende ruter af en vis længde - specielt i motionssammenhæng.
Selv om det næppe skal stå i en kommuneplan, så skal myndighederne også aktivt sørge for, at bygherrer og
grundejere rent faktisk får etableret og vedligeholdt de stianlæg, de er blevet pålagt.
Mvh.
Erik Kjær Hansen
Søbyen 18, 2. tv.
DK-8660 Skanderborg
Mobil: +45 3055 0657
E-mail: KjaerHansen@mac.com
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Lillerup Landsby
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Hårby

“Lillerup” ligger meget nært ved Ry,
og indgår samtidig i en række af landsbyer der
ligger som perler på en snor imellem
Ry og Skanderborg.

“Lillerup er et historisk stednavn for området,
fundet på gamle måleblade fra omkring år 1900”

“Lillerup” er en historisk stedbetegnelse for området, og navnet passer
godt med visionen: At udvide bosætningsmulighederne i Ry ved at skabe
et nyt landsbysamfund, som et aktívt tilvalg for de kommende beboere.

Ry er igennem de senere år vokset mod syd-øst via realiseringen af
Vessø-kvarteret. Udviklingen af Lillerup er mere end blot en naturlig
forlængense heraf - det er også muligheden for at skabe et lille landsbysamfund, med stærke værdier omkring det nære fællesskab.

Området ligger naturskønt, meget nært ved Ry, og tæt ved Skanderborgvej, som er en infrastrukturel hovedåre, hvorfra man kører på E45.

Site - Lillerup
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Ɣ Den delvist rørlagte bæk, Lillebækken, der løber gennem området, åbnes op,
og anvendes som atmosfæreskabende element i de rekreative grønne områder.

Ɣ Den eksisterende sø og de to nye regnvandssøer giver landskabet liv
- både for insekter, dyr og mennesker.

Ɣ Ekstensivt plejede grønne fællesarealer lader naturen bevæge sig ind i
området.

Ɣ Fokus på biodiversitet og insektfremmende plantetyper med
tidlig blomstring.

Ɣ Eksistetende træer ses som en kvalitet i området, og bevares i muligt omfang. Lindetræer i Allén, ved indkørslen til den nuværende ejedom på
;d]SWßYeTY (ZP]Tec hccTb^VVT]_[P]cTbP]SaTbcTSTaX^\aÌSTc

Ɣ Bæredygtigt byggeri med nye og fremtidige byggematerialer.

Ɣ Byudvikling, hvor naturen trækkes med ind i boligområderne.

Lillerup skal med den naturskønne beliggenhed, naturligvis være
en grøn bydel, men fokus på følgende punkter:

Grøn Bydel
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FOTO FRA OMRÅDET Lillebækken åbnes op og
skaber miljø

REFERENCEFOTO Grønne tage optager regnvand
og bidrager til det grønne
udtryk.

FOTO FRA OMRÅDET Et kig fra lundhøjvej mød øst

REFERENCEFOTO Ekstensivt plejede områder, hvor man
slår græsstier i det høje græs.

FOTO FRA OMRÅDET Lindetræerne i den smukke allé bevares.
=^V[TPUcaÍTa]T hccTb^VVT]_[P]cTb
andre steder i området.

REFERENCEFOTO Græsområder sås til med vilde blomstersorter, som tilgodeser insektliv

REFERENCEFOTO Små broer i træ forbinder området
på tværs af Lillebækken
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Lillerup Landsby

“Allétræer ved indkørslen til den nuværende
ejendom på Lundhøjvej 19, kan delvist bevares,
og delvist ﬂyttes til andre steder i Lillerup, hvor
de kan genplantes”

ƔMulighed for baghuse/værksteder/aneks

ƔPlads til eksperimenterende byggeri

ƔFrihed i arkitektur og byggestil

ƔGadekær/Regnsvandssø

Lillerup har et forbillede i gamle byer som Dragør og Svaneke,
hvor der er mange sidehuse og baghuse med kreative værksteder, aneks huse mm.

Arkitektur og byggestil er fri, så der også bliver plads til sjove
og innovative løsninger. Der skal være hældning på tagene og
mulighed for forskellige typer af byggeri.
Der skal tillades eksperimenterende byggeri og nye bæredygtige
byggematerieler.

“Gadekæret”, som i sin oprindelige form, var et samlende og
naturligt centralt placeret mødested i landsbyen, genfortolkes i
bestræbelsen på at skabe et miljø, der samler beboerne og inviterer til fællesskab.

I landsbyen er stemningen hyggelig og uformelt fremfor stram
og moderne. Her er plads til det skæve og det kreative.

Landsbyen
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REFERENCEFOTO - Dragørs gamle kvarter med baghuse i gården

REFERENCEFOTO - Gadekæret i Nordby på Samsø

REFERENCEFOTO - Nyt boligområde med liv mellem husene

REFERENCEFOTO - Baghus som værksted

REFERENCEFOTO - Nyt boligområde med fællesskab i centrum

Singleforældre

Single

Single

Par

:Ta]TUP\X[XT

Dine, mine og vores

Visionen for Lillerup er at appellere bredt med både små, mellem og store boliger. Lillerup består således af mange forskellige
boligtyper, som tilgodeser behovet fra forskellige beboertyper. Her
kan også være mulighed for mere eksperimenteren boformer som
Q^UÍ[[TbbZPQTa^V TaTVT]TaPcX^]bQ^[XVTa

8! ( ZBZP]STaQ^aV:^\\d]TU^aTcPVTcT]d]STabßVT[bTeTS
analysebureau Exometric, omfattendende efterspørgslen på boligtyper i kommunen, i forhold til pris, størrelse og type. Analysen
viser en klar efterspørgsel efter mindre boliger - både som leje og
som ejerboliger.

Behovs analyse - Exometric

Målgruppe
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(Rapport udarbejdet af Exometric i januar 2019)

1^[XV_^cT]cXP[T^V_a^RT]cU^aST[X]VBZP]STaQ^aV:^\\d]T

Efterspørgsel efter eje-/lejeboliger i forhold til prisniveau

Ɣ Shelters

ƔBålplads/Bålhytte

ƔHønsegård

Ɣ Dyrehold

ƔFælles værksteder

Ɣ Fælles haveredskaber/værktøj

Ɣ Fælles drivhus

Ɣ Fælles køkkenhaver

ƔDagplejehus

Ɣ Fælles værkstede

Ɣ Mødested

Ɣ Fællesspisning

ƔForsamlingshus

Fællesskabet skal være til gavn og glæde for landsbyens beboere.
Derfor er det vigtigt at sætte rammerne for hvad det giver mening
at væres fælles om. Bud på det kunne være:

Fællesskab
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Lillerup Landsby

REFERENCEFOTO Fælleshus, som kan anvendes til
mange forskellige formål.

REFERENCEFOTO I fælleshuset kan der eksempelvis
dyrke yoga

REFERENCEFOTO Et fælles væksthus skaber
sammenhængskraft

REFERENCEFOTO Hønsehold på fællesarealerne

REFERENCEFOTO BWT[cTabVXeTa^\aÌSTc TaT
anvndelsesmuligheder

REFERENCEFOTO Fælleshuset kan indeholde
en pakkeshop

REFERENCEFOTO Fællesspisning

REFERENCEFOTO Fælles grill

“Den charmerende sø ved ejendommen Lundhøjvej 19
bevares som et stykke natur i landsbyen Lillerup”
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Lillerup Landsby

Tæt på Lillerups nordøstlige hjørne ligger en vandboring, som igen
giver mulighed for at etablere endnu et grønt område uden byggeri til gavn for stedets beboere.

5aP]^aS\^SbhS ]STbXST]eTbc[XVTPUVaÍ]b]X]VPU^\aÌSTc
beskyttede diger, som bevares og bliver et led i at bibeholde stedets sjæl.

<XScX^\aÌSTc ]STbT]b\dZ]Pcda[XVbßb^\Q[XeTaTcPccaPZtivt stykke natur i LIllerup, til glæde for alle beboere og gæster i
området.

Lillebækken, som løber tværs igennem Lillerup, fritlægges og bliver det naturlige udgangspunkt for områdets grønne kiler.

På arealet vest for gravhøjen ligger et industriområde, hvor der
ligeledes er en respektafstand til byggeri, som skal overholdes.

Mod nordvest ligger en gravhøj med en beskyttelsesszone, som
skal friholdes for bebyggelse. Her får beboerne et frit areal, som
kan bruges til mange formål, som eksempelvis samlingsplads med
bålsted, legeareal med fx krolfbane eller som dyrkede køkkenhaver.

Lillerup ligger smukt placeret i landskabet
og har ﬂere særlige kendetegn.

Stedet
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“Gadekæret” - lige i skæringen mellem vej og bæk - er en regnvandssø, som udformes så den får karakter som byens gadekær
og samlingspunkt.

Regnvandet i Lillerup håndteres via to nye regnforsænkningssøer
placeret på de lavest liggende områder.

Terrænnet skråner mod sydvest og giver eminente muligheder
U^aPcTcPQ[TaTQ^[XVTa\TSQÌST ^cdSbXVc^VaXVcXV^aXT]cTaX]VX
forhold til solen.

Lillerups landskabelige karakter formes i høj grad af det bakkede
terræn.

Terræn og strømningsveje

Landskabet
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Flere muligheder for vejbetjening kan overvejes. F.eks. kan der etableres en ny adgangsvej til Lillerup direkte fra Bakkelyvej eller fra
Skanderborgvej.

Lillerup vejbetjenes fra Lundhøjvej, hvor tre fordelingsveje (markeret med numre) kobler sig på og løber langs de grønne kiler.
Derved får man allerede ved ankomsten til stedet en fornemmelse
af det åbne landskab, hvori boligområderne er placeret. Fordelingsvejene forgrener sig videre ud til områdets boligveje.

Boligveje følger terrænkurver

Vejfordeling
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Træerne i området giver karakter og ønskes bevaret i muligt
^\UP]V3Tb\dZZT[X]STcaÍTaUaPP[[ÐT]ZP] hccTbad]Sc^V
placeres fordelt i de nye områder. Træerne giver allerede fra
projektets start sin særlige frodige og grønne karakter.

Langs Lillebækken og mellem boligområderne strækker frodige
grønne kiler sig og gør området åbent og indbydende.

Boligvejene lægger sig på langs af højdekurverne og følger
dermed det smukt kupperede terræn.

Beboerne i hvert område bor tættere sammen, og får dermed
et tilhørsforhold, der understøtter visionen om det nære fællesskab i det store fællesskab.

Strukturplanen er opdelt i 5 mindre områder, der omkranses af
store grønne arealer. På den måde trækkes naturen med helt
ind i området.

Lillerup har sit helt eget og unikke udtryk. Beliggende i det
åbne land, men tæt på byen, bliver Lillerup således sin egen lille
landsby.

Lillerup - Byen på landet

Strukturplan
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- Tegnestue

- Træværksted

- Teenageafdeling

- Stof og garn værksted

- Ølbryggeri

:TaP\XZeÍaZbcTS

- Bedsteforældrebolig

- Cykelværksted

Ɣ Mulighed for at etablere baghuse med plads til fx:

Ɣ Mange forskellige muligheder for at vælge byggematerialer, der skaber en rar og hyggelig stemning.

Ɣ Frihed i arkitektur og byggestil.

Dette gøres bla. ved:

Den arkitektoniske vision for Lillerup er at skabe et sted med højt til loftet
og en inspirerende atmosfære, med blandede boligtyper og hyggelig knopskudt struktur.

Plads til forskellighed og skøre idéer

Arkitektur
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REFERENCEFOTO Træhuse med tagrygge i forskellige
retninger giver arkitektonisk liv

REFERENCEFOTO Baghuse giver nye muligheder

REFERENCEFOTO Huse i forskellige materialer
giver et levende udtryk

ILLUSTRATION Huse med tagrygge i forskellige
retninger giver et hyggeligt
og imødekommende liv mellem

REFERENCEFOTO Selvbyggerkultur giver området
sin egen stemning
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Input til Kommuneplan 21 på vegne af Gl. Rye IF.
I forbindelse med udviklingen af K21 har kommune opforfret relevante interessanter til at
komme med input.
I Gl. Rye IF (GRIF) har vi 1 input til K21, som er betinget byrådets beslutning omkring
placering af ny daginstitution i Gl. Rye.
Hvis byrådet beslutter at placere den nye institution på matriklen 17a (se vedhæftet fil
"17a") vil en væsentlig del af GRIFs boldbaner blive inddraget til den nye institution. Dette
finder vi ikke som en holdbar løsning, da vi i forvejen oplever, at arealet til udendørs
aktiviteter er begrænset i forhold til behovet. Endvidere, vil skolen også komme til at
mangle boldbaner til skole aktiviteter ved inddragelse af matrikel 17a.
Hvis den endelige beslutning ender med, at opfører ny daginstitition på matrikel 17a regner
vi med, at der i K21 vil blive taget højde for anlæggelse af nye boldbaner på kommunes
arealer omkring skolen. Vi mener i denne forbindelse, at man bør tænke langsigtet og
anlægge både nye boldbaner samt kunstgræsbane på arealerne bag den nuværende
tennisbane. Gl. Rye oplever i disse år stor tilvækst af tilflyttere med små børn. Dette sætter
infrastrukturen under pres (læs: ny børnehave) men også fritidsaktiviteterne oplever stor
vækst. Derfor bliver vi nødt til at udvikle disse faciliteter og som et minimum, bevare det
eksisterende.
Jeg håber dette bliver taget seriøst, ellers vil vi i GRIF højst sandsynligt ende i en situation,
hvor f.eks. nye fodboldhold ikke kan oprettes grundet den eksisterende belastning på
banerne.
Nedenfor er indsat link til byrådets behandlinsgrunglag af sagen.
Mvh
Mads Carstensen
Formand
Gl. Rye Idrætsforening
https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/dagsordener-ogreferater/udvalg/dagsorden?agendaid=25f14502-5f55-4630-a4c2f7fc0dfd5411&searchText=

Virusfri. www.avast.com
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Indledning
Dette notat beskriver, hvilke muligheder og udfordringer der vil være ved, at opføre en ny
Bison børnehave på Gl. Rye Skole, matrikel 17a.
Nedenstående er forskellige input omkring relevante myndighedsområder.

Arkæologi
Der er risiko for tilstedeværelse af arkæologiske levn på matriklen, men generelt må det siges,
at jo tættere på det gamle Rye (kirke) jo større risiko vil der være for tilstedeværelse af
arkæologiske levn. Da en detailplacering ikke kendes, er det ikke muligt at tage højde for evt.
allerede foretagne terrænreguleringer, som kan have fjernet evt. arkæologiske levn.

Behov for ny planlægning
Hvis der ved nabohøring i forbindelse med påtænkt dispensation fra lokalplanen kommer
mange/væsentlige indsigelser, bør det på den baggrund overvejes om der skal laves
lokalplan/tillæg til lokalplanen.

Byggesag
Der er 2 muligheder.
- At der laves et tillæg til lokalplanen som giver mulighed for daginstitution.
-

At der gives en dispensation fra den eksisterende lokalplan.

Gås dispensationsvejen skal der foreligge et skitseprojekt før det kan sendes i nabohøring.
Hvis der her komme mange/væsentlige indsigelser bør det på den baggrund overvejes om der
skal laves lokalplan.
Hvis der kommer indsigelser vil der også være risiko for, at en dispensation blive påklaget.
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Grundvand
Det er uklart om der spørges til hele matriklen, eller alene den del der ligger indenfor
kommuneplan ramme 52.O.01.
Den del af matriklen, som er udlagt til offentlig formål, ligger for størstedelens vedkomne i
område med drikkevandsinteresse (OD), hvilket betyder at området er uproblematisk i forhold
til grundvandsressourcen.
Den del af matriklen, der er udlagt til rekreativt formål, ligger for størstedelens vedkomne i
områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD). OSD udpeges af staten, hvor grundvandet
har regional betydning for den nuværende og fremtidige vandforsyning. Det er altså her man i
fremtiden skal hente vores drikkevand. For at beskytte grundvandet i OSD har Byrådet
besluttet, at nye arealudlæg til byudvikling så vidt muligt skal undgås i OSD og indvindings
opland til almene vandværker uden for OSD. Der er dog mulighed for at udvikle i OSD, hvis
der er redegjort for, at der ikke er andre placeringsmuligheder, og at byudviklingen ikke udgør
en væsentlig risiko for grundvandet.
Det vil kræve, at der kan laves en supplerende grundvandsredegørelse, hvis
kommuneplanrammen til rekreativt formål skal ændres til offentligt formål.

Overflade- og spildevand
Området er kun delvist omfatter af spildevandsplanen. Projektet kræver derfor et tillæg.
Området er generelt, bortset fra vejene, fælleskloakeret område, men planlagt til
separatkloakering. Det ligger dog formentlig nogle år ude i fremtiden. Daginstitutionen vil
betyde væsentligt mere befæstet areal, og de eksisterende regnvandsledninger i vejene kan
formentlig ikke modtage mere overfladevand end de gør i dag. Derfor vil det være nødvendigt
med en intern håndtering af vandet, evt. med forsinkelse i rørbassin eller nedsivning.
Nedsivningsmulighederne skal dog først forundersøges i forhold til jordens beskaffenhed samt
grundvandsinteresser. Det kunne være hensigtsmæssigt hvis muligt.
Området er delvis i kloakopland, det er således kun den boldbane der er nærmest eksisterende
bygning der er i spildevandsplanen. Området er fælleskloakeret men planlagt separeret, dog
uden nogen fastsat årstal. Der skal laves et tillæg til spildevandsplanen, og det skal forventes at
der muligvis skal laves et regnvandsbassin indenfor området. Der skal også regnes med at der
skal betales tilslutningsbidrag for det nye kloakopland.
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Skanderborg Forsyning
Generelt for begge matrikler:
-

Det er store matrikler, hvor det er ret vigtigt at vide, hvor det er tiltænkt at de nye
bygninger skal placeres. Det er meget afhængigt af konsekvenserne for forsyningen.

-

For matrikel 17a forudsættes at institutionen placeres på boldbanerne tættes på skolen.

Matrikel 17a:
-

Forsyningen har ledninger i Kastaniealle som kan afvande spildevandsplanens opland,
hvilket afgrænses af boldbanerne tættes på skolen.

-

Hvis institutionen placeres udenfor spildevandsplanen skal forsyningen lave nye
afskærende ledninger til institutionen.

-

Børnehaven ved skolen vil give mere regnvand på systemet opstrøms. Hvis man kan
lave en løsning, hvor nedsivning af overfladevand er muligt, vil det være at foretrække
for forsyningen.
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Støj
Projektet er på nuværende tidspunkt ikke beskrevet, hverken placering eller størrelse, og det
er derfor ikke muligt at foretage en konkret vurdering. Det bør dog være muligt at etablere en
institution på denne matrikel med ordentlig afstand til de omkringliggende boliger mod nord,
syd og øst, alt efter børnehavens størrelse og placering– jo længere fra bolig, jo bedre. Derfor
bør det overvejes nøje, særligt i forhold til støjgene for naboerne, hvor på matriklen
børnehaven etableres.
Af håndbog for miljø og planlægning fremgår det at børnehaver er miljøklasse 2-3 med en
anbefalet afstand til bolig på 20-50 meter. De er normalvis pladskrævende og der er støj fra
legende børn, også i ydertimerne (om morgenen og eftermiddagen), som kan give anledning til
nabogener. Derfor skal der tages hensyn til naboer ved indretning af legepladsen bl.a. ved at
holde afstand til boliger, så støjgenerne minimeres. Hvis den anbefalede afstand ikke bliver
overholdt kan det medføre nabogener, hvis støjen ikke afskærmes effektivt.
Der er i forvejen en skole med udendørs arealer på matriklen. Hvis man planlægger at bygge i
forlængelse af denne, bør der stadig være en skærpet opmærksomhed på, hvor man placerer
legeområder og aktiviteter, der kan genere støj, da det kan være vanskeligt at holde den
anbefalede afstand til boligerne mod nord og syd. Således vurderes det stadig relevant, at en
støjrådgiver på forhånd vurderer hvordan institutionen kan indrettes og hvilke konkrete
støjbegrænsende tiltag, der kan nedbringe støjen til et tilfredsstillende niveau med mindst
mulig støjgene for naboerne. Her skal der tages udgangspunkt i de vejledende støjgrænser
suppleret med konkrete tiltag for indretning af institutionen og udearealerne.
Det er som udgangspunkt ikke muligt at reproducere menneskeskabt støj, som man f.eks.
kender det fra virksomhedsstøj. Det er også yderst vanskeligt at måle støj fra børns leg. Derfor
giver det heller ikke mening at fastlægge nogle grænseværdier på forhånd som institutionen
skal overholde eller foretage beregninger, der kan fortælle i hvilket omfang udearealerne skal
afskærmes. Som udgangspunkt skal der enten være afstand til boliger eller effektiv
afskærmning for at reducere støjgener.
Placeres institutionen længere mod vest, så der bliver den anbefalede afstand til boliger, vil
støjgenerne reduceres. Således vil det ikke være nødvendigt med samme opmærksomhed på
indretning af institutionen og udendørs arealer, da det forventes, at der ikke vil være samme
omfang af støjgener. Umiddelbart vurderes det, at det ikke er nødvendigt at lave
støjreducerende tiltag, dog afhængig af afstanden til boliger.
Hvis der opstår støjgener for naboerne, kan institutionen reguleres efter
miljøbeskyttelsesloven og miljøaktivitetsbekendtgørelsen ved påbud. Der ligger flere
klagenævnsafgørelser, der beskriver det vanskelige ved at reproducere menneskeskabt støj.
Derfor vil støjklager blive subjektivt vurderet af kommunens sagsbehandler, der træffer
afgørelse om der er væsentlig støj, der skal reguleres. Det betyder, at selvom børnehaven
indretter sig på bedst mulige måde fra start, kan de risikere, at vi efterfølgende regulerer
støjen og kræver yderligere tiltag.
Afgørelser truffet for kommunalejede børnehaver kan påklages.
Hvis der etableres nye p-pladser (og til- og frakørselsarealer), bør man
også forholde sig til støj fra disse arealer, da til- og frakørsler fra
parkeringsområder og smækkende bildøre også kan medføre
støjgener. Også her vil afstand reducere støjgenerne. For p-arealer og
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til- og frakørsler er det muligt at undersøge støjen på forhånd, hvis det vurderes nødvendigt.

Landskab
Skolens bygninger ligger i område af generel interesse. Den vestlige del af matriklen fra og
med boldbanerne ligger i område af særlig landskabelig interesse. Det fremgår af
kommuneplanens retningslinjer at hensynet til landskabets karakter og de visuelle
oplevelsesmuligheder i landskabet skal tillægges særlig stor vægt i områder af særlig
landskabelig interesse. Der må ikke ske ændringer i landskabets karaktergivende træk, der
forringer de eksisterende forhold eller forringer muligheden for at styrke landskabets
karaktergivende træk og visuelle oplevelsesmuligheder.
I områder af særlig landskabelig interesse kan der kun i ganske særlige tilfælde ske
inddragelse af areal til byudvikling.
Det fremgår ikke, hvor på matriklen institutionens tænkes opført. Det vil vurderes, at der vil
være en væsentlig forskel på den landskabelige påvirkning afhængig af hvor på matriklen
institutionen opføres. Påvirkningen af landskabet vurderes umiddelbart at vil være mindst,
hvis den placeres i lommen omgivet af landsbyen.

Kulturmiljø
Den del af arealet, der ligger i lommen omgivet af landsbyen, ligger i et bevaringsværdigt
kulturmiljø, som omfatter en stor del af Gammel Rye. Baggrunden for
kulturmiljøudpegningen er Gammel Ryes lange historie som en stor vigtig landsby i området.
Flere steder i byen og omgivelserne vidner om byens vigtige betydning som kirkeligt centrum,
retskreds og centrum for træskoindustrien. Landsbyens centrum er den trekantede plads, hvor
skolen og den tidligere kro har ligget. Byen har flere fine smågader og adskillige fine
bindingsværkshuse fra 1800-tallet.
Kulturmiljøet er sårbart overfor nedrivning, byudvikling og dominerende nybyggeri. Det vil
derfor have stor betydning for miljøet, hvordan den nye institution og dens udearealer
udformes.
Tidligere i forbindelse med placering af institutionen på matrikel 21t og 21s Gl. Rye By, Gl. Rye
er det blevet nævnt at parkering til institutionen tænkes placeret, hvor den tidligere kro lå.
Den trekantede plads er som nævnt et vigtigt centrum i landsbyen og kulturmiljøet i Gammel
Rye. Det vil have stor betydning for kulturmiljøet, at der igen opføres en bygning med samme
placering og størrelse, hvor kroen lå for at genskabe miljøet omkring den trekantede plads.
Indrettes arealet til parkeringsplads vil det således være væsentlig negativt i forhold til de
bevaringsværdier, som retningslinjerne for bevaringsværdige kulturmiljøer skal sikre bliver
bevaret.
Bygge- og beskyttelseslinjer
Arealet er omfattet af skovbyggelinje afkastet af skoven mod vest.
Opførelse af institutionen og dens udearealer vil derfor kræve en
dispensation fra skovbyggelinjen eller en reduktion af skovbyggelinjen
i forbindelse med en eventuel lokalplan.
Side 6 af 7

Staben Kultur, Borger og Plan
Plan og Byudvikling
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
www.skanderborg.dk

Det vil kunne forventes, at der kan meddelelse en dispensation til institutionen og dens
udearealer, hvis der ikke bygges nærmere skoven end den eksisterende landsby, det vil sige
hvis der bygges inden for den lomme, der skabes af den eksisterende landsby.
Ønskes det, at placere institutionen og udearealerne på den del af matriklen, der ligger
nærmere skoven (uden for lommen) vil det bero på en konkret vurdering om der vil kunne
meddeles en dispensation til institutionen. Den umiddelbare vurdering er at det vil være
vanskeligt at begrunde dispensation på denne del af matriklen.
Vej og trafik
Trafiksituationen omkring skolen er allerede i dag presset, det betyder at skal man udbygge i
området, så kræver det en overordnet trafikplan for området. Der skal bygges flere
parkeringspladser til den nye børnehave jf. parkeringsnormen. Og der skal sikres en god
løsning for de bløde trafikanter fra parkeringspladsen til børnehaven/skolen.
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Forslag til Skanderborg Kommune Plan, KP21
Stilling-Gram er et godt sted at bo. Den bynære natur, i form af søen og de grønne områder, med
især den flere hundrede år gamle Gram Skov som et rekreativt, grønt åndehul, har stor betydning for
livet i byens villakvarterer.
Skovarealet er i dag placeret i landzone, og endnu ikke kommuneplanlagt. Det har betydet en
tilbagevendende spekulation i udstykning i de attraktive omgivelser i byens grønne åndehul, når
arealet har skiftet ejere. Heldigvis har Skanderborg Kommune holdt stand, men hver gang skaber det
utryghed i byen. Senest flere gange i 2018-2020, hvor udviklerfirmaet Fabulas Aps ønskede at
etablere op mod 20 boenheder i skoven, skabte den ophedede debat splid og splittelse i byen. Der
har også løbende været tale om lodsejeres ønsker om at intensivere skovdriften og endda fælde
skoven.
Det foreslås derfor at skovarealet i KP21 udlægges som rekreativt område, for af den vej skabe ro om
et bynært naturareal, og af den vej at kommunikere at området ønskes bevaret i sin nuværende
rekreative form og at der ikke ønskes udstykning af boliger.
Argumenterne for at bevare området i dets nuværende form er talrige, og fremhævet af flere omgange
af områdets grundejerforeninger. Først i sommeren 2018, senest i januar 2020 og nu gentaget her:
⎼

⎼

⎼

Skoven bliver i dag brugt som et fristed og rekreativt område. De nuværende stier i skoven
bruges til den daglige gåtur for mange af beboerne i området, herunder af områdets børn.
Hundeluftere og motionsløbere færdes også i skoven dagligt. Dagplejere og skoleklasser
bruger flittigt skoven som udflugtsmål. Specielt for skolen er engen, skoven og overdrevet det
eneste stykke uspoleret natur som kan nås til fods på en lektion.
De løvfældende træer har nået deres fulde størrelse, der er mange spættehuller (spætterne
høres i perioder dagligt) og der lever egern samt flagermus i skoven. Stierne i skoven er
”trampestier” og de bugter sig gennem skoven uden at være anlagt efter et fast mønster. Vi
synes, at denne skov har stor værdi i lokalområdet, ikke mindst fordi den er gammel og
fremstår som en ”naturlig skov” og dermed repræsenterer noget andet og mere end de nyere
anlagte skove i Stilling.
Borgerne mener generelt, at der skal værnes om de få grønne områder, der er i Stilling-Gram.
Ved at inkludere området i KP21, vil fremtidig spekulation om udstykning i området kunne
stoppes. Byens fællesskab vil kunne heles, og energien vil i stedet kunne rettes mod at gøre
Stilling-Gram området endnu mere interessant for familier og virksomheder.

Vi vil desuden henvise til vores brev af 24/1-2020 og det svar vi har modtaget af borgmesteren
efterfølgende, hvor vi kan konstatere politisk tilslutning til grundejerforeningernes ønsker om
bevarelse af området i nuværende form og uden udstykning.

Stilling-Gram, den 23. august, 2020
Rasmus Krigslund, formand for Grundejerforeningen Lærkeparken
Tommas Leth på vegne af Grundejerforeningen Kærgården
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PHG I OOHVHMH HQ YHOIXQJHUHQGH PHWRGH VRP KDU
Y UHW DQYHQGW WLGOLJHUH WLO DW XQGJn RSN¡E RJ
XGVW\NQLQJ PHQ VRP GHVY UUH HU NRPPHW XQGHU
SUHVQX
0HG GHQ PLGOHUWLGLJH DIYLVQLQJ DI SURMHNWHWOHYHUYL
VnOHGHV IRUWVDW PHG XVLNNHUKHGHQ RP VNRYHQV
IUHPWLG RJ RP DW VFHQDULHU PHG IRUVODJ RP

XGVW\NQLQJ VNRYQLQJ RJHOOHU LQGKHJQLQJ DI VNRYHQ EORW YLO JHQWDJHV LJHQ 'HWWH HU HQ EHN\PULQJ YL
VRPERUJHUHORNDOVDPIXQGKnEHUYLLNNHVWnUDOHQHPHG
'HU HU HW VWRUW ¡QVNH EODQGW ERUJHUQH L E\HQ RP EnGH DW EHYDUH VNRYHQ RJ XQGJn E\XGYLNOLQJ L GHQ
RJ VDPWLGLJ DUEHMGH IRUDWGHQLJHQNDQRSQnGHQVWDWXVDIERUJHUVNRYVRPGHQKDUKDIWKLVWRULVNVHW
8QGHUVNULIWVLQGVDPOLQJHQ PRG E\XGYLNOLQJ L *UDP 6NRY KDU VDPOHW QnHW JRGW  XQGHUVNULIWHU RJ
GHUHUHQDNWLYIDFHERRNJUXSSH³*UDP6NRYHQV9HQQHU´PHGPHGOHPPHU
$UJXPHQWHUQH IRU DW EHYDUH HW DI E\HQV K¡MW VNDWWHGH UHNUHDWLYH RPUnGHU HU WDOULJH RJ VHQHVW
IUHPK YHW L EUHYHW WLOVHQGW NRPPXQHQ L VRPPHUHQ  SnYHJQHDIRPUnGHWVJUXQGHMHUIRUHQLQJHU
VRPJHQWDJHVKpU
৷

৷

৷

6NRYHQ EOLYHU L GDJ EUXJW VRP HW IULVWHG RJ UHNUHDWLYW RPUnGH 'H QXY UHQGH VWLHU L VNRYHQ
EUXJHV WLO GHQ GDJOLJH JnWXU IRU PDQJH DI EHERHUQH L RPUnGHW KHUXQGHU DI RPUnGHWV E¡UQ
+XQGHOXIWHUH RJ PRWLRQVO¡EHUH I UGHV RJVn L VNRYHQ GDJOLJW 'DJSOHMHUH RJ VNROHNODVVHU
EUXJHU IOLWWLJW VNRYHQ VRP XGIOXJWVPnO6SHFLHOWIRUVNROHQHUHQJHQVNRYHQRJRYHUGUHYHWGHW
HQHVWHVW\NNHXVSROHUHWQDWXUVRPNDQQnVWLOIRGVSnHQOHNWLRQ
'H O¡YI OGHQGH WU HU KDU QnHW GHUHV IXOGH VW¡UUHOVH GHU HU PDQJH VS WWHKXOOHU VS WWHUQH
K¡UHV L SHULRGHU GDJOLJW  RJ GHU OHYHU HJHUQ VDPW IODJHUPXV L VNRYHQ 6WLHUQH L VNRYHQ HU
´WUDPSHVWLHU´ RJ GH EXJWHU VLJ JHQQHP VNRYHQ XGHQ DW Y UH DQODJW HIWHU HW IDVW P¡QVWHU 9L
V\QHV DW GHQQH VNRY KDU VWRU Y UGL L ORNDORPUnGHW LNNH PLQGVW IRUGL GHQ HU JDPPHO RJ
IUHPVWnU VRP HQ ´QDWXUOLJ VNRY´ RJ GHUPHGUHSU VHQWHUHUQRJHWDQGHWRJPHUHHQGGHQ\HUH
DQODJWHVNRYHL6WLOOLQJ
%RUJHUQHPHQHUJHQHUHOWDWGHUVNDOY UQHVRPGHInJU¡QQHRPUnGHUGHUHUL6WLOOLQJ*UDP
$W I OGH VNRY IRU DW ODYH XGVW\NQLQJHU KDUPRQHUHU GnUOLJW PHG GH YLVLRQHU RP VNRYUHMVQLQJ
VRP6NDQGHUERUJ.RPPXQHDUEHMGHUPHGHNVHPSHOYLVL+HOKHGVSODQHQIRU$QHEMHUJ

6S¡UJVPnOHW RP XGVW\NQLQJ L GHDWWUDNWLYHRPJLYHOVHULE\HQVJU¡QQHnQGHKXOGXNNHURSLJHQRJLJHQ
 JDQJHGHVHQHVWHnU RJKYHUJDQJVNDEHUGHWXWU\JKHGRJVSOLWWHOVHLE\HQ'HWV\QHVNXQPXOLJW
DW VWRSSH VSHNXODWLRQ L RPUnGHW KYLV NRPPXQHQ VRP XYLOGLJ SDUW NDQ Y UH PHG WLO DW RYHUWDJH
RPUnGHWRJPHGSODQO JQLQJVLNUHERUJHUQHVLQWHUHVVHLDWEHYDUHRJIUHPWLGVVLNUH*UDP6NRY

6W¡WRVLYRUHVEHVWU EHOVHU
9L KnEHU GHUIRU DW , YRUHV SROLWLNHUH YLO IDWWH V\PSDWL IRU DW Y UQH RP YRUHV E\Q UH QDWXU YHG LNNH
O QJHUH DW ODGH GHW Y UH HWnEHQWVS¡UJVPnORP*UDP6NRYVNDOY UHHWSRWHQWLHOWEROLJRPUnGHRJ
JDPPHOVNRYGHUIRUVNDOYLJHIRUEROLJHU
'HUIRU YLOYLDIVOXWQLQJVYLVWJHQWDJHYRUHVDQPRGQLQJRPDWIULKROGHVNRYDUHDOHWIRUE\XGYLNOLQJYHGDW
XGDUEHMGH HW NRPPXQHSODQWLOO J KYRU DQYHQGHOVHQ DI DUHDOHW GHILQHUHV WLO UHNUHDWLYH IRUPnO
$OOHUKHOVWVHUYLDWNRPPXQHQRSN¡EHUDUHDOHWRJXGO JJHUGHWVRPRIIHQWOLJWHMHWIUHGVNRY
%UHYHW HU IRUIDWWHW DI UHSU VHQWDQWHU IRU JUXQGHMHUIRUHQLQJHUQH / UNHSDUNHQ RJ . UJnUGHQ VRP
VDPOHW KDU  KXVVWDQGH VRP PHGOHPPHU %UHYHW UHSU VHQWHUHU RJVn GH LQWHUHVVHU GHU GHOHV DI
GH JRGW  GHOWDJHUH L XQGHUVNULIWVLQGVDPOLQJHQ %LODJ   RJ )DFHERRNJUXSSHQ ³*UDP 6NRYHQV
9HQQHU´


6WLOOLQJ*UDPGHQ-DQXDU
5DVPXV.ULJVOXQG *UXQGHMHUIRUHQLQJHQ/ UNHSDUNHQ 
7RPPDV/HWK *UXQGHMHUIRUHQLQJHQ. UJnUGHQ 

%LODJ/LQNWLOXQGHUVNULIWVLQGVDPOLQJPHGXQGHUVNULIWHU
KWWSVZZZVNULYXQGHUQHWEHYDUBVWLOOLQJJUDPBVNRY"IEFOLG ,Z$5B4'XEQQ6Z]<*VH:7]Y
F98-]+UJ;N*9*1GSH2]Z)TMD8

Input til byrådet vedr. den nye kommuneplan – KP21!
I Hørning Cityforening vil vi gerne anbefale at der arbejdes videre med nuværende detailhandels
plan for Hørning som centerby, så vi I Hørning koncentrerer detailhandelsafgrænsningen mod det
centrale Torv, hvilket understreger følelsen af et centralt og sammenhængende handelscentrum i
byen.
Inden for de sidste 5 år er der sket en række forandringer centralt i Hørning. På Marmorpladsen er
der opført et nyt byggeri, som rummer både boliger og butikker. Rådhusgrunden er under
omdannelse til leje- og ejerboliger, med dagligvarebutik og liberalt erhverv i stueetagen som
supplement til de nuværende butikker.
Denne udvikling er med til at sikre, at vi har et stærkt centralt tov i Hørning, men mange forskellige
udvalgsbutikker. Dette skal vi sikre, ved fremover at afgrænse detailhandelen mod det centrale
torv, da de små butikker lever af kundestrømmen fra detailhandelsbutikkerne og det gode
handelsliv på torvet.
I forlængelse af ændringerne på Rådhusgrunden arbejder en lokal gruppe sammen med
Skanderborg Kommune om en større omdannelse af torvestrækningen fra Vester Alle i nord til
Århusvej i syd, hvilket vil skabe en helstøbt oplevelse af det i forvejen velfungerende
handelsområde. Vi håber at dette arbejde videre føres og færdiggøres.
Hørning Cityforening

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

JT Thrane
Plan og Byudvikling
Kommuneplan 21
16. august 2020 12:50:18

Kære byråd
I Skanderborg mangler der i den grad billige boliger ! Jeg er selv i desperat situation med skimmel
i en bolig og en hund som jeg gerne vil have med mig, og det gør at det nærmest er umuligt at
finde en bolig i denne by, man kan betale sig fra. Der er meget lange venteliser til boliger via
Skanderborg Andelsboligforening.
Jeg har overvejet alternative boformer, men det er ikke muligt. Mange får øjnene op for
minimalistisk livsstil med feks ”tiny house” men det er ikke muligt heller. Det kunne være
fantastisk hvis der blev åbnet op for det snarest muligt !
Mvh Jeanette Thrane
Sendt fra Mail til Windows 10

Arkitekt Hassager ApS
Bakkelyvej 2, 8680 Ry

Skanderborg Kommune
Plan og byudvikling
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

Tlf. 86 89 20 55
Mail: kontoret@ark-hassger.dk

Ry, den 20. august 2020

Jørgen Nielsen, Tippethøj 7, 8680 Ry
Input til kommuneplan 21

Ny boligområde - Ry:
Ifm. kommunens udarbejdelse af Kommuneplan 21, fremsendes hermed på vegne af
Jørgen S. Nielsen, forslag til nyt boligområde sydøst for Haardalen.

Af vedlagte tegning fremgår det område hvor der ønskes udlagt til boligområde med flg.
begrundelser:
1. Området ligger meget tæt på byområder, eks. stisystem til skole, børnehave mv.
2. Området ligger og har forbindelse til det allerede etablerede boligområde
Haardalen og Vessø Have.
3. Området er skrånende, hvilket giver en unik mulighed for bebyggelse med frit
udsyn til det omkring liggende landskab
4. Området, som er tiltænkt boligområde, er ikke i konflikt med landskabelige
interesser ej heller i konflikt med fredningsinteresser, søbeskyttelses – skov og
byggelinjer.
5. Området mod kæmpehøjene åbnes, så der er en sammenhæng til det grønne
område vest for det foreslåede boligområde.
6. Det planlagte område støder op til, og er en del af den tidligere grusgrav og
henligger i store træk som landbrugsområde.
7. Ifm. etablering af boligområdet vil der blive anlagt en sø i den naturlige lave del
af det grønne område og tidligere grusgrav, og stisystemet vil naturmæssig have
sammenhæng med søen ved Haardalen, ligesom den vil have stor rekreativ
værdi for hele området.
8. Den planlagte sø vil i øvrigt kunne fungere som opsamlingsbassin af
overfladevand fra hele området, og vil kunne indgå i kommunens
miljøsikringsplan så oversvømmelser undgås.

9. Adgang til området kan foregå ad den eks. vej, som betjener ejendommen
Tippethøj nr. 7, således at ingen af de nuværende boligområder belastes af
mere trafik.

Venlig hilsen
Arkitektfirma Steen Hassager Petersen

Steen Hassager Petersen

Bilag: Kort
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Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
Att: Plan og byudvikling
24. august 2020

Vedr. Kommuneplan 21, Lundhøjvej 23, Ry

Som tidligere fremsendt vil vi gerne have mulighed for at udstykke ejendommen Lundhøjvej 23, Ry.
Igennem de sidste mange år har der været juletræsproduktion på ejendommen og det er sidste hugstsæson
i år. Vi tænker, at der kan blive alletiders udstykning med lidt alternative tanker. Arealerne vil kunne danne
ramme for en særdeles interessant udstykning, da der dels er flere birkelunde og dels mange træer mv. på
arealerne, hvilket vil få udstykning til at fremstå som et naturområde med bebyggelse, som falder ind i
naturen.
-

Det vil give god mening at afslutte Vessøudstykning på ejendommen Lundhøjvej 23, idet det vil give
en naturlig afslutning mellem Vessø og By
Området er med i perspektivplanen fra kommunen
Vi bygger ikke en by i byen – men en udstykning, som vil danne en perfekt overgang mellem land og
by
Vil ikke give de store trafikproblemer på Lundhøjvej
Et alternativ til de seneste års udstykninger, som primært henvender sig til børnefamilier, hvilket
vores oplæg ikke gør

I oplægget beskriver vi først hovedideen for området, derefter hovedideen i husene, og til sidst ridses de tre
etaper op. Link til kort og billedmateriale: Vessø SKOVPARK Lundhøjvej 23 Ry.pptx

Hovedideen for området vil være:
Fremtidens boligform = Vessø Skovpark
Området vil blive et boligområde, hvor mindre boliger ligger i et parklignende område.
Med fælles områder og evt. mindre fælleshus, prioritering af fællesskab, men med hver sin bolig,
deleøkonomi og vægt på interaktion med Ry by. Vi bygger til dem, som er outdoor interesseret og
som dermed vil bruge byen og byens faciliteter.

Fremtidens måde at løse el på (Tanke)
Området vil være udbygget med en selvstændig energimodel, der næsten vil være selvforsynet med
el.
Der opsættes solceller smukt indbygget, samkørt med et centralt batteri.
En løsning, der kun vil have en tilslutning til elværket, en måler, en afgift og kun som back up.
Billigere el, grøn løsning med lave CO2 udslip.
Fremtidens måde at løse varme på (Tanke)
Området vil være udbygget som en selvstændig varme model Ø varme drift.
Fælles varmeforsyning fra varmepumpe (Mest energivenlige og miljørigtige)
En varmepumpe, en løsning tilsluttet solcelle løsningen med fælles batteri.
Billigere varme, grøn løsning lave CO2 udslip
Fremtidens måde at løse regnvand på(Tanke)
Området vil være udbygget med en selvstændig regnvandsmodel.
Fælles regnvandsopsamling til toiletskyl, tøjvask, bilvask og havevanding.
Overfladevandet ledes med små grøfter og vandløb til birkelundene samt en fælles sø.
Fællessøen bliver også en central ide i udstykningen, hvor beboerne kan svømme(etape 3).
Fremtidens boligløsning for unge og ældre uden børn i minihuse
bozel houses.com Bautavej 1 8210 Aarhus V CVR: 36730536 T: 29 93 58 02 M: frank@bozel.dk www.bozelhouses.com

Side 1 af 4

Tiden taler for at bo småt, ”go down size”.
Tiden med boliger i fortætning af byer, er ikke fremtiden længere, vi skal være sammen, men hver
for sig.

Fremtidens transport og parkering
Transport går nye veje – busser og tog bliver ændret til selvkørende biler, droner mv.
Fælles transport udnyttelse af biler ved deleøkonomi bliver mere og mere brugt.
Biler kan lejes på minut basis, vi skaber her også rammerne for dette.
Fremtidens handel i samarbejde med Ry bys forretnings liv
Handel foregår på nettet og ud i mindre special butikker, der hører Ry by til.
Vi skaber ikke en by i byen, vi skaber samarbejde med butikkerne med nethandel.
Samarbejde med dagligvare levering til fælles kølerum i fælleshuset..

Hovedideen i husene vil være:
Nytænkt design og udnyttelse af husene og m2
Husene skal summe af innovation og bæredygtighed, med fællesskab og deleøkonomi udenfor (bo
sammen hver for sig).
Huse i naturmaterialer, som passer ind i omgivelserne. Bæredygtighed, 0-energi og energivenligt.
Et hus er ikke bare et hus
Mini husene er i tråd med den nye trend: Tiny Houses, her skaber vi små boliger.
Små boliger, hvor udelivet leves i Ry samt i ”Vessø Skovpark”
En grund er ikke bare en grund
Ikke almindelige grunde, sokkel grunde meget fælles, men alligevel egen ejendom.
Nytænkning med fælles haver, beplantninger, natur på den gode måde – og bevarelse af de gamle
beplantninger.
Fremtidens byggematerialer/genbrug
Bæredygtigt byggeri, som kan genbruges.
Naturlige bygge materialer.
Naturlige farver, der falder ind i omgivelserne.
Natur og beplantning
Udenomsarealer mv. med vild-blomster blandinger, frugttræer mv.
Området med alt det grønne vil skjule husene imellem træer og birkelunde
Bevare så mange af de gamle træer og beplantninger som muligt, således at det ikke bliver en åben
bar mark. Dette vil give den perfekte overgang mellem Vessø og Ry
Evt. grusveje fremfor asfalt
Fremtidens boligform og fleksibilitet
Husene kan evt. laves som fabriksfremstillede huse i moduler og i forskellige modeller, men som er
tilpasset naturen og omgivelserne.
Fleksibel og flytbar 100% i tråd med den trend, der mere og mere viser sig i samfundet.

Forslaget er opdelt i 3 etaper, der vil senere blive indsendt skitseoplæg, beskrivelser mv. – og vi vil meget
gerne i dialog med kommunen afdeling for Byg og Miljø, således at vi i fællesskab kan skabe rammerne for
en udstykning, som vil være på forkant med udviklingen i samfundet og som andre kommuner vil kigge på.
Beskrivelse af de 3 etaper – se ligeledes link.
Tanken er med grundlag i områdets beskrivelse og ideer at udbygge ideen og mulighederne i 3 etaper og de
3 etaper er uafhængig af hinanden. Området til etape 1 er med i den nuværende perspektivplan.
Etape 2 og etape 3 vil naturligvis først blive aktuelt når etape 1 er udbygget og kan ske i et tempo der passer
ind i kommunes udvikling. Dermed er etape 1 uafhængig af en evt. gennemførelse af etape 2 og etape 3.
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Etape 1 kan ligeledes igangsættes relativt hurtigt idet det ser ud til at grundene i den nuværende udstykning i
Vessøkvarteret er ved at være solgte.

1. Etape med småhuse, evt. fælleshus - birkelunde (Nuværende perspektivområde)
2. Etape med fremtidens børne- og ældrefællesenhed - og med flere huse i et sammenhæng
3. Fællesland

1. Etape med småhuse, evt. fælleshus og de 3 birkelunde(nuværende perspektivplan)
Boligområde for unge og ældre i et nyt og spændende mini boligområde.
Denne etape ser vi som første del og kun til yngre uden børn og seniorer 50+ uden børn.
Mindre men optimale bolig for de, som ønsker topkvalitet, miljø og natur og bæredygtigt byggeri.
Den kræsne køber, som er single, karrieremennesker uden børn, midaldrende, hvor børnene er
flyttet hjemmefra.
Vi vil skabe et område med små boliger, få m2, effektive boliger med meget udeliv, grønne områder
og fællesskab
Etape 1 vil ikke påvirke trafikken på Lundhøjvej i væsentlig grad og ikke trække på skole og
institutionspladser mv.
Bebyggelsesprocent i med småboliger på 40 % - og på arealet ved nuværende ejendom på 50 %
(gårdlejligheder)
2. Etape med fremtidens børne- og ældrefællesenhed - Etape med nye boligområder i
forlængelse af etape 1
En ny måde at løse sammenhold, børnepasning samt ældreservice og pleje.
Væk fra vuggestuer og plejehjem, fremtidens pleje og omsorg vil se anderledes ud – det tænker vi
ind i det oplæg vi fremsender.
Fremtidens måde at løse børne og ældrepleje (etape 2)
Flere boliger til unge, seniorer og ældre
En samlet enhed, hvor børn og ældre bliver passet i fællesskab, ældre afdeling med service og
børneafdeling med børnepasning.

Fremtidens fælleshus(etape 2)
Området får et stort fælles hus, med fælles rum og muligheder.
Fælleshuset vil blive bestyret af et forpagterpar, der bor i fælleshuset, driver det og resortet
Fælleshuset vil indeholde
Reception
Køkken
Værelser
Spise, aktivitets- og fest lokaler
Værksteder
Vareleveringer
Transport modeller
Samarbejde med foreninger og sport
Som beskrevet laver vi ikke en by i byen, Ry får nu mere og hjælper flere
Resortets fælleshus vil kunne samarbejde med foreninger og sport.
Mindre aktiviteter, vi har lokalerne og kan samarbejde.

3. Etape: Fællesland
Ry er natur og outdoor liv, denne udstykning skal have endnu mere natur liv.
Den nederste del af grunden mod Vessø, tænker vi udviklet til fællesland.
Stikord til udnyttelse, hvor samtlige beboer i udstykningen får mulighed for en andel af fælleslandet,
således at vi kan skabe et naturligt liv.
Kolonihave huse
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Nyttehaver
Spejder liv
Skovbørnehave
Dyrehold
Outdoor fitness
OCR løbe trails
Svømmesø
Outdoor sauna
Camping/shelters for områdets beboere og børn

Inspirations fotos til de forskellige områder og etaper er vedlagt, der udarbejdes et uddybende oplæg, som vi
indleverer til kommunen inden for de kommende uger.

Med venlig hilsen
Jørn Andersen
Lundhøjvej 23
8680 Ry
Telefon 2835 8419
Mail: task@mail.dk
Og

Frank Petersen
Direktør
A: Bautavej 1A 8210 Aarhus V
T: +45 29 93 58 02
M: frank@bozel.dk
S: frankideco
I: www.bozelhouses.com

Design og lavenergi huse ud over det sædvanlige. Se meget mere og bliv inspireret
på www.bozelhouses.com
bozel billeder og tegninger er beskyttet af ophavsret og må ikke benyttes uden skriftlig samtykke fra bozel.
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GRUNDFORHOLD

Nyt boligområde
Vessø Skovpark
Vedr. ejendommen på Lundhøjvej 23 Ry

© Bozel – Lundhøjvej 23 Ry – Side 1

GRUNDFORHOLD

© Bozel – Lundhøjvej 23 Ry – Side 2

Perspektivområdet i dag

1
2
3

© Bozel – Lundhøjvej 23 Ry – Side 3

GRUNDFORHOLD

1. Etape med småhuse,
fælleshus og de 3
birkelunde (Nuværende
perspektivområde på
ejendommen)

1

2. Etape med fremtidens
børne og ældre pleje Etape med flere normal
huse i et sammen hæng

2

3. Fællesland

3
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KONCEPT område 1 mini bolig

© Bozel – Lundhøjvej 23 Ry – Side 5

KONCEP område 2 med Pleje og bolig

© Bozel – Lundhøjvej 23 Ry – Side 8

GRØNNE OMRÅDER

KONCEPT område 3 fællesland

© Bozel – Lundhøjvej 23 Ry – Side 10

KONCEPT område 3 fællesland
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AFVANDING
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Evt. SVØMMESØ
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INSPIRATION
AT PÅSTÅ MAN kan tyde folks
drømme, kræver selvtillid. At ramme
plet kræver erfaring. Den har
Frank Petersen 40 år af. Erfaring er
hans afsæt, når han bygger
drømmehuse til sine kunder. De
foreløbig over 60 Bozel-huse er alle
endt med at se mere fantastiske ud,
end ejerne drømte om
kunne lade sig gøre.
“Jeg spørger ind til kundernes dagligdag og
hvilke behov, de har. Helt ned i detaljen som,
hvordan vil
I gerne spise aftensmad? Hvad laver I
sammen i weekenden? Hvilket sted har I
tænkt: Det her er det
fedeste rum, jeg har været i. Beskriv det for
mig. Sæt ord på jeres vildeste drøm. Giv los.
Slip de kedelige
tanker om, hvad der ikke kan lade sig gøre,”

Min inspiration til indretning
er alle de forskellige måder,
jeg har set folk bo og leve på
rundt om i verden. Det hele
drejer sig om livsstil. At se,
hvad der rører sig i verden, er
mit drive.
Frank Petersen, indehaver, Bozel

Frank Petersen
Direktør
Frank Petersen
Direktør
Bautavej 1A
8210 Aarhus V
T: +45 29 93 58 02
M: frank@bozel.dk
Skype: frankideco
www.bozel.dk

Design og lavenergi huse ud over det sædvanlige. Se meget mere og bliv inspireret på www.bozel.dk.
bozel billeder og tegninger er beskyttet af ophavsret og må ikke benyttes uden skriftlig samtykke fra bozel.
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Jørn Hansen
Plan og Byudvikling
kommuneplan21
23. august 2020 09:03:49
SCAN0087.PDF

Kære Kommuneplan21.
Jeg sender denne mail til dig, så du ikke kommer til at lave en "lapsus" , som din ven
Kommuneplan16 gjorde.
Istedet kan du måske tænke på, hvordan kan politikere finde på ,at plante 2
erhvervsområder ( Må være det, der bliver kaldt vækst og udvikling ) Imellem dem er der
et område, hvor jeg ejer en ejndom. Efter Kommuneplan16 lapsus fik jeg telefonisk
afvide, at det var mit eget problem, at jeg bor, hvor jeg bor. ( er det så den del man kalder
det gode liv ).
Så kære kommuneplan 21. Kan den ikke gøres bedre ?
MVH Jørn Hansen
Århusvej 208
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Kristian Holmstrøm Platt
Plan og Byudvikling
Kommuneplan 21
3. august 2020 23:05:36

Til Plan- og Byudvikling,
Hermed et par ideer til KP21 (Ry området)

Der står i oplægget: "Grøn natur tæt på hjemmet er vigtig"
- Et forslag kunne være at udnytte området ved Lynghovede / Kyhnsminde til mere
natur og skov - man kunne med fordel lade den øverste del være skovområde og
den nederste del kunne være blomstermark (så hundelufterne stadig kan anvende
området) - begge dele kunne styrke biodiversitet, give mere sammenhængende
skovområde ved Lynghovede og højne det æstetisk udtryk ved Kyhnsminde og
skabe mere læ.
- Et andet forslag kunne være at lave bedre adgang til vandet f.eks. i form at
forbindelse over åen ved Holmens camping eller etablering af stiforløb på
nordsiden af Knudsø. Problemet i dag er at vandet de fleste bynære steder er
blokeret af private sø-grunde - og det er næppe sandsynligt at grundejerne vil
afgive disse eller tillade offentlig adgang.

Der står i oplægget: "Hvordan finder vi byernes kvaliteter i KP21?"
- I Ry oplever jeg ofte Kyhnsvej/Skanderborgvej dels som en kile/barriere der
splitter byen og torvene og ikke mindst noget som der skaber utryghed for bløde
trafikanter når man skal over vejen. I mange andre byer har man allerede gjort
noget ved lignende forhold og jeg mener det er på høje tide at Skanderborg
kommune også gør noget og fremmer en fredeliggørelse af bymidten (er måske
også relevant for andre centerbyer?). Tiltag der muligvis kan bidrage til
fredeliggørelse samt højne trafiksikkerhed:
Helleanlæg ved Kandis (evt. med venstre svingbane)

Helleanlæg ved Bytorvet

30 km zone fra Mølleskolen til rundkørsel

Flisebelægning i stedet for asfalt (eller kombination)

Forbud mod venstre sving fra Klostergade (evt. kombineret med med
buslomme ved Bytorv så vestgående busser ikke skal omkring stationen)

Ensretning af Kyhnsvej/Skanderborgvej (er ikke sikker på det er muligt - men
tænk på de muligheder det vil give i form af butiksnære parkeringspladser,
udstillingsarealer, opholdsrum, grønne øer/alle' osv.)
VH. Kristian

Til Skanderborg Kommune
Afdelingen for Plan og Byudvikling
Herskind, d. 19.08.2020

Landsbyrådets input til Kommuneplan 2021.
Tak for muligheden for at give vores input til Kommuneplan 21. Den mulighed giver vi ikke fra os, og her har
I vores tanker for, hvilke ønsker vi har for udviklingen af lokalområdet i Herskind, Skivholme og Herskind
Hede.
Vores input tager udspring i de notater, vi har fra et store borgermøde vi holdt den 21. april 2018 på
Herskind Skole og Børnehus. Her mødte 64 borgere frem. Samtidig sendte vi et spørgeskema ud til samtlige
1200 lokale borgere, og modtog svar fra 20%. I tiden siden er der sket dét, at nyeste udstykning i i Herskind,
Blomsterparken, har fået endnu flere beboere, som deltager aktivt i de forskellige foreninger og udvalg. De
ældre boliger i Herskind har haft ejerudskiftning, og nye er flyttet til. I Skivholme har tendensen været den
samme, og en mindre ny udstykning er skudt op. Der er vækst i børnetallet i børnehaven og vuggestuen, og
også i deltagerantallet i den lokale Herskind Boldklub og andre foreninger. Elevtallet på Herskindskolen
forventes stigende, og vores lille samfund er i fin udvikling, og sådan skal det gerne blive ved. Også Brugsen
har en god økonomisk stabilitet, fordi de lokale støtter godt op om at handle lokalt.
Truslen om, at vi kan miste vores ældste klasser på Herskind Skole og Børnehus er en ikke velkommen
virkelighed, men har vist at vi kan stå sammen. Én af de synlige beviser herpå, er den meget fine rapport,
der blev lavet og givet til hver Byrådspolitiker – spækket med fakta tal og saglige ord fra tændte lokale
beboere, der kæmper for vores fælles skole.
Landsbyrådet har siden visionsdagen den 21. april 2018 afholdt 2 årsmøder, og ved begge møder har
fremmødet været flot. Vi har benyttet lejligheden til at spørge de fremmødte, om hvad de kunne ønske sig
for vores område. Landsbyrådet forsøger at opfylde borgernes ønsker, når vi udvælger sager at arbejde for.
Derfor er notater fra ovennævnte møder grundlaget for de input, som Landsbyrådet herunder nævner som
vores områdes input til Kommuneplan 2021.

Vores område ønsker følgende:
1. Udstykninger til nye boliger i Skivholme og Herskind. Dette, for til stadighed at sikre udvikling, og
grundlaget for at det er muligt at drive foreningslivet, institutioner, skolen, forsamlingshusene. Et
lille samfund, hvor alle kan finde det gode liv – hvad enten man er barn, ung, ældre, handicappet
eller midt i livet. Vi ved, at der er flere lodsejere, der er interesseret i at udstykke omkring begge
byer.
Udstykningerne i Herskind bør ske geografisk op mod Herskind Skole og Børnehus, så byen bygges
opad mod skolen. I Blomsterparken er der allerede gjort klar til, at en vej forbindes videre til et nyt
kvarter videre nord for Blomsterparken. I forbindelse hermed er også tænkt et stisystem op mod
skolen. Landsbyrådet henviser til vores høringssvar til Kommuneplantillæg 16-24Udviklingsmuligheder i landsbyer og lokalcentre med miljørapport, idet vi har indsendt nogle
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væsentlige bemærkninger, der beskriver fejlagtige noter i materialet. Disse giver et forkert grundlag
for meget væsentlige beslutninger for udbygningsmulighederne for Herskind, så læs endelig det
indsendte høringssvar.
Skivholme ønskes ligeledes udbygning, og her er flere muligheder for udstykning, idet lodsejere er
interesseret.
Landsbyrådet vil gerne i dialog med Kommunen, hvis I ønsker at høre mere specifikt om de
områder, der kan anvendes til udstykning nu.
Stilstand er lig med tilbagegang, og fremgang er lig med udvikling og nye muligheder. Vores
område skal have en rentabel størrelse, der sikrer udviklingsmuligheder og tiltrækning af nye
borgere er meget vigtig for os, fordi det udvikler og giver en sund diversitet og nyt liv.
2. Forbedrede transportmuligheder så børn, unge, ældre, handicappede kan transportere sig til deres
daglige gøremål både i og udenfor vores område. Som borger på landet må det ikke føles umuligt at
nå frem til de tilbud, der er rundt omkring i det omliggende samfund. Det være sig uddannelsessteder, sportstilbud, kulturtilbud, hospitals og lægebesøg, sociale arrangementer og spisesteder
med videre. Vi har fået ”blaffer skilte”, men ingen kan være sikre på at blive taget med på tur. Flere
unge er flyttet hjemmefra, for at kunne komme ind til deres uddannelsessteder i f.eks. Aarhus.
Kommunen har givet mulighed for Flextaxa mv, så ændrer intet ved at transportmulighederne til de
større byer er virkelig savnet.
3. Cykelstier og gangstier, der sørger for forbindelse til de omkring liggende byer er vigtig for os, og
vi ønsker cykelstier til Skovby og til Borum. Det vil lette muligheden for at anvende aktiviteter,
undervisningstilbud og busser, som findes i disse større byer. Visionsrapporten og input fra
årsmøderne peger på at borgerne vægter dette højt. Samtidig er dét at være tæt på naturen vigtig,
og gangstier/cykelstier er et stort ønske.
4. Skolen og institutionerne skal bevares med de tilbud, de rummer i dag. Vi må ikke miste vores
tilbud, for det vil betyde mindre tilflytning af nye borgere, og give os færre muligheder for at
opretholde de klubber, foreninger og aktiviteter der er i dag – og dermed skabe en tomhed, hvor
borgene mister følelsen af at leve i et velfungerende samfund, med mulighed for at leve et godt liv,
selvom vi bor på landet.
5. De unge har trange kår da deres tilbud til stadighed bliver mere centrerede og indskærpet til de
større byer, og vi føler der er længere og længere til Kommunens større byer, på grund af
begrænsede busafgange. Vi ønsker flere Ungdomsskoletilbud ude lokalt, og mindst 2 klubaftener
om ugen, hvor der er gode tilbud, der fanger de unge. Alternativet er, at de unge keder sig og føler
sig ladt alene som en marginalgruppe, hvilket kan give en uheldig påvirkning af ungdomskulturen.
6. Klubber og foreninger skal kunne tilbyde gode aktiviteter til alle aldersgrupper. Det giver nærhed
og fællesskab at dyrke sport sammen, og klubben skal ramme forskellige interesser og aldre. Det
kræver et vidst antal interessenter, altså borgere i området.
7. En udvidelse af Herskindhallen, som vores samlingssted. Herskind Boldklub arbejder i øjeblikket
for, at vores eksisterende hal bliver udvidet og det har stor opbakning fra borgerne. Vi har brug for
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at være aktive sammen og kunne samles omkring de aktiviteter, der kan foregå i vores hal. At
udvide hallen giver langt bedre forhold for os, til at kunne tilbyde de aktiviteter som borgerne
efterspørger og sikre at vi forsat er aktive sammen.
8. Forsamlingshusene skal bestå både i Skivholme og Herskind, og rigtig mange borgere ønsker gode
muligheder og rammer for at nærheden og fællesskabet kan virke. Det lægger borgerne i vores lille
lokalsamfund stor vægt på.
Dette er vores input, og vi håber rigtig meget, at I vil lade ønskerne indgå i jeres prioriteringer for
Kommuneplan 2021.

Med venlig hilsen
Landsbyrådet for Herskind, Skivholme og Herskind Hede
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Kommentarer til KP21 fra Landsbysamvirket i Skanderborg Kommune,
i særlig grad til TEMA 3
Byfortætning
Vancouver er den mest tætbefolkede canadiske storby. Byen er i usædvanlig grad præget
at højhuse. Siden 1980'erne er tilflytningen drastisk taget til, så over halvdelen af
befolkningen tilhører en tydelig etnisk minoritetsgruppe og ikke taler engelsk som
modersmål. Vancouver er blevet kaldt "en by af bydele", hver bydel med sin egen etniske
fordeling og specielle karakter.
I Danmark har Vancouvers byplanlægning de senere år inspireret Århus, som er præget af
ideen om byfortætning, dvs. rigtig højt byggeri og fortrængning af grønne arealer. Et miljø
som ikke virker særligt børnevenligt. Når de unge børnefamilier, der tit er nyuddannede fra
universitet og andre læreanstalter, ønsker ny bolig, søger de ofte til nabokommuner, der
har gode trafikforbindelser og hurtig adgang til natur og det åbne land. Interessant er dog,
at Århus har været de første til at rive bydele ned, som har sin egen karakter.
Byfortætningen i Århus har præget Skanderborg Kommunes tankegang, f.eks. i
kommuneplanen fra 2016. Det vil være bæredygtigt og godt for den kollektive trafik, lyder
det. Virkeligheden de sidste 4 år har været, at der er skåret kraftig i den kollektive trafik, at
Coronaen er gift for kollektiv trafik, samt at hjemmearbejdspladser og hjemmeundervisning
er blevet vejen frem. I Skanderborg-udgaven af byfortætning gælder den også for
bebyggelserne på landet. I den canadiske udgave var det rettet mod en millionby.
Byfortætning på landet er kun egnet i specielle situationer. Hvis vi læner os op ad
byfortætningen i vores store naboby, bliver vi en dårlig kopi af Århus, som i forvejen er en
kopi af en langt større by. Det er der ikke mange, der ønsker. Hverken os, som allerede
bor her, eller de potentielle tilflyttere fra de større byer. Derfor er der gang på gang
protester, når der gives tilladelse til høje huse.
Bæredygtighed
Den aktuelle fraflytning fra storbyerne til de mindre byer og landsbyer understøtter en
bæredygtig udvikling. Den bæredygtige livsform baserer sig på flere former for diversitet.
Livet på landet må hele tiden have fokus på biodiversiteten, som ikke kan reddes, hvis den
er ødelagt, og på kulturdiversiteten, der på samme tid må bevare den gamle kultur og
udvikle den nye.
Landsbyerne og deres miljø er små helheder, hvor man hjælper hinanden med stort og
småt. Det er derfor vigtigt, at landsbyerne bevarer en stor mangfoldighed med hensyn til
byggegrunde, boligstørrelser og beboernes aldersprofil. Det er en tradition, som stammer
helt tilbage fra det gamle landsbysamfund. Traditionen tiltrækker i dag familier, der ikke
drømmer om etagebyggeri eller ensartede parcelhuskvarterer.
Landsbyerne har fra gammel tid et ganske andet præg end byerne. Landsbyen havde en
meget høj selvforsyningsgrad, dog ikke pr. husstand men for landsbyen tilsammen. En var
smed og en anden var hyrde. En var eminent til at lægge brosten. Nogle var på aftægt
men kunne stadig holde øje med småbørnene. Men alle var ’bønder’, hvilket kommer af
ordet ’boende’. Tilknytningen til stedet og fællesskabet var og er kernen i landsbyen.

I dag er folk på landet og i landsbyerne ofte på hobbybasis særlig interesseret i planter,
dyr, fødevarer og andre pladskrævende aktiviteter. Landsbymiljøerne er blevet innovative
øer, hvor der arbejdes med ny kultur og forretningsudvikling. Det er der ikke plads til i
byernes standardiserede kvarterer, men det hører naturligt hjemme på landet. Byliv og
landsbyliv er forskellige størrelser. Omkring hver tredje indbygger i kommunen har valgt at
bosætte sig på landet. Det er ikke realistisk at tro, at landboerne eller byboerne kan leve
godt under samme vedtagelser. Dertil er forholdene for uensartede. Så det er fint, at man
har vedtaget at udvikle en kommunal landsbypolitik.
Turisme og regionale stisystemer
Landskabet har ændret sig meget de seneste 50-100 år. De mindre landeveje og
markvejes betydning svinder, mens motorveje og motortrafikveje bygges ud. Det
rekreative element i trafikken er derfor under afvikling. Men behovet for at opleve, mens
man passerer gennem landskabet, er stadig til stede.
Vandreturismen, ofte med overnatning i shelters, vinder frem. Coronakrisen vil nok
yderligere puffe til den udvikling. Turismen er et godt supplement til erhvervslivet i
kommunen. Og med vandreturismen er der tid til en dialog med vore gæster.
Der er mange oplevelser at hente i Skanderborg kommunes landskaber. Mange steder har
man fået lavet lokale stier, som er velegnede til en gåtur en aftenstund. Men vi har også
brug for at få stisystemer, som kan forbinde de lokale stier til at være regionale ruter.
F.eks.
x
x
x

Rundt om Mossø
Aarhus-Illerup Ådal-Skanderborg-Himmelbjerget-Silkeborg
Klosterrute mellem Østjyllands klostre

Robusthed
Mangfoldighed og decentralisering af vores institutioner og funktioner vil sammen kunne
gøre vores samfund mere robust over for de forskellige kriser, som vi udsættes for.
Ensartethed og store enheder gør os sårbare. Helt aktuelt diskuterer man i skrivende
stund at sende1500 gymnasieelever hjem, fordi 5 elever er smittet af Coronavirus.
Stordriftsfordele er blevet til stordriftsulemper.
Rigtig udført vil decentraliseringen også medføre mindre trafik og den tilhørende
forurening med drivhusgasser. Vi skal i kommunen blive bedre til at se sammenhængen
mellem de forskellige forvaltninger, så der ikke skabes nye problemer i naboforvaltninger.
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Lene Gotthard
Plan og Byudvikling
KP21
13. august 2020 13:26:36

Att: Skanderborg Byråd
Lad os sammen skabe en kommune, hvor den “ægte” natur med en mangfoldighed af vilde dyr og vilde planter
har de bedste betingelser!
Eksempler på fokuspunkter:
*Fredningstider for fældning af skov i dyrenes yngleperioder, for såvel privat som offentlig skov.
*Forbud mod sammenhængende indhegning af juletræer, så vilde dyrs færden ikke blokeres. Som
skrækeksempel kan nævnes strækningen på Rodelundvej fra Ry mod Glarbo, hvor der er kilometervis af
indhegning endda på begge sider af vejen!
*Etablering af vildtpassager, hvor de vilde pattedyr krydser befærdede veje. Tunneler eller
hastighedsnedsættelse/ bump kunne være løsningsmuligheder.
*Braklægning af store arealer ned til søer, vandløb og anden sårbar natur.
*Etablering af urørt natur, hvor menneskers adgang begrænses.
*Etablering af naturbælter, der binder eksisterende større naturområder sammen.
*Tilplantning af nye arealer på en måde så biodiversiteten forøges.
*Sprøjtefri kommune, - også landbrugsarealer.
*Økologisk tænkning samt et generelt fokus på dyrevelfærd, - også for vore landbrugsdyr.
Med venlig hilsen
fra Lene Gotthard Mortensen
Skovsbjergvej 20, Gl. Rye.
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Anne-Mette Norup
Pernille Falborg Helmer
Ændring af landsbyafgrænsning - KP21
1. juli 2020 15:08:45
image002.png

Hej Pernille.
Efter aftale med Inger Juul sender jeg et forslag fra en borger vedrørende en ændring af
landsbyafgrænsningen. Det drejer sig om et areal lige udenfor Alling som ejes af Søvej 10, 8680 Ry.
Arealet ønskes inkluderet i landsbyafgrænsningen.
Jeg har meddelt ejer, at jeg har sendt forespørgslen videre til behandling i forbindelse med
kommuneplan ’21.

Med venlig hilsen

ANNE-METTE NORUP
Biolog/Byggeri, Landskab og Miljø – Åben Land
Teknik og Miljø
Direkte tlf.: 87 94 77 83
anne-mette.norup@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
Skanderborg.dk
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Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Mia Kragelund
Pernille Falborg Helmer
Re: ”Kommuneplan 21” - eller Høringssvar til Kommuneplantillæg 16-24
27. august 2020 15:23:06

Kære Skanderborg Kommune
Enten kan dette bruges som høringssvar til Kommuneplantillæg 16-24 udviklingsmuligheder i landsbyer og lokalcentre - offentlig høring eller som en idé/ønske til
kommuneplan21.

Ung som gammel – der skal være plads til alle
Vi skriver, da vi har et ønske om, at kommuneplanen giver mulighed for at udvide
landsbygrænsen i byen Blegind, så der kan udstykkes 2 parcelhusgrunde.
Vi foreslår derfor at matrikel nr. 13a udvides i forlængelse af Søvejen nr. 17.
Vi er en familie på 4, som er bosat i Hørning midtby. Vi er glade for at bo i Hørning, og
vores ældste barn er lige begyndt på Bakkeskolen, mens vores mindste på 3 går i
institution. Men i flere år har vi haft et ønske om at flytte til Blegind. Vi vil rigtig gerne ud i
et lidt mindre samfund, og samtidig kunne bo med udsigt over marker og hvor der er højt
til loftet og frisk landluft. Det har dog vist sig ikke at være helt nemt. Først har vi kigget på
huse, der var til salg, så har vi kigget efter mulige byggegrunde. Men begge dele, har ikke
rigtig kunne lykkes. Derfor har vi kontaktet Hans Pedersen som ejer matrikel 13a i Blegind.
Han er interesseret i at sælge fra af sin grund til vores familie. Udfordringen er, at Hans’
jord er placeret uden for landsbygrænsen i Blegind. Da der ikke er meget jord tilbage, der
kan udfyldes med bebyggelse i Blegind by, håber vi i stedet, at det kan lade sig gøre at
udvide landsbygrænsen i Blegind en smule.
I snakken med Hans ,som ejer matrikel 13a fortæller han, at hans kone og ham selv,
begynder at føle alderen presse på, og det betyder også, at ønsket om at flytte i noget
mindre er begyndt at melde sig. De ønsker, at bygge et nyt hus på deres egen mark i
Blegind, hvor de kan nyde livet og kigge ud på de marker, de har ejet i mange år og dyrket
jord på.

Vi glæder os til at høre fra jer.
Med venlig hilsen

Gårdejere Hans og Sonja Pedersen
Mikkelsen og Mia Lundby Kragelund

og

Lars Elgaard

Blegindvej 48, 8362 Hørning
13, 8362 Hørning

Bjertrupvej

Tlf: 86921214

Tlf.:

51296163
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Matr. 5bi

Matr. 16d

Matr.

Matr. 7000x

Matr. 5bg

Nodo Arkitekter ApS | Silkeborgvej 41, Baghuset | 8000 Århus C | 53 73 78 00 | nodo@nodo.dk | www.nodo.dk

Vestermarken, Galten

Matr. 3do

Matr. 9av

Matr. 5p

Svaneparken

Sagsnr. : 20.061

Dato: 7. Juli. 2020

Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Niels Jakob Pasgaard
Plan og Byudvikling
Kommuneplan 21
7. august 2020 22:50:45
Cykelsti skitse.png

Hej
Det vil være en god idé at koble de nordligst beliggende landsbyer og hele strækningen
langs Langelinje bedre sammen med det hastigt voksende område ved Skovby Nygaard.
En cykelsti langs den snoede Wedelslundvej vil være oplagt, evt kan den føres gennem
skoven og under Langelinje ved Den fri hestehaveskole, hvor der allerede er etableret
tunnel. Se vedhæftede skitse.
En cykelsti vil både gøre det lettere for skolebørn fra Galten-Skovby at komme til
hestehaveskolen, og for børn fra Sjelle og de omkringliggende områder at komme til
Skovbyskolen.
Mvh
Niels Jakob
Niels Bohrs Alle 7
8464 Galten
87553717

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Pia Stendorf
Plan og Byudvikling
Kommuneplan
20. august 2020 18:50:28

Ved ikke om dette er det rette sted
Der bliver kørt meget stærkt fra Slotsholmen og henad Adelgade frem mod Krydset Vestergade/Adelgade.
Kunne man overveje noget fartdæmpning? Når Rådhusparken (og rådhusgården) kommer er der jo lagt op til et
lille hyggeligt torv og det kommer til at drukne total i trafikstøj, som det er nu.
Ja jeg har selv valgt at flytte til midtbyen for nylig, men havde ikke forventet en racerbane med motorcykler og
hurtige biler, især sen eftermiddag og aften. På sommeraftener er det komplet umuligt at se TV da der konstant
bliver gasset op.
Jeg håber at vores by kan blive mere levende. Det er godt nok ved at være trist at gå en tur gennem byen.
Med venlig hilsen
Pia Stendorf
Lillesøvej 13a, 1. Th
8660 Skanderborg

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Pia Sørensen
Plan og Byudvikling
Borgmester opfordrer til ideer..
20. august 2020 19:00:09

Hej plan & byudvikling,
Borgmesteren har opfordret til ideer:
Kommuneplan – det lyder måske ikke umiddelbart så spændende. Men det er det.
Du kan komme med dine indspark og ideer til os på planogbyudvikling@skanderborg.dk senest den 23. august
2020
PS: Tak til alle jer, der kommenterede på opslaget om Kommuneplan21 i fredags
———————————————————Der mangler akut en legeplads ved byparken i Skanderborg. Den gamle var tam, men nu er det da helt galt. Det
er jo et oplagt som et samlingssted med hygge sammen med børn. Børnehaver & dagplejer har også brugt det
meget, som ikke er en mulighed mere, da det er noget af ingen ting!!!!
Springvandet ved “søslangen” ved kulturhuset, kunne godt blive udvidet og pladsen foran kulturhuset blive
mere attraktivt. Evt fjerne “søslangen”, så torvet ikke er delt i to.
(Bl.a. Silkeborg og Odder har smukke springvand ved deres torv, hvor børnene ofte hygger sig.)
Byen kunne også bære meget mere sjov omkring Søren Lund kirkegård.
Mange flere aktiviteter nede omkring byparken og på Adelgade samt synlighed herom.
Evt en skaterbane.. der mangler virkelig noget nede i byen. Desværre er meget blevet bygget omkring rådhuset.
Men folk/børn/familier er jo nede i byen, og det er jo også her de skal tiltrækkes til, så der kan skabes aktivitet i
butikkerne og byrummet.
Det var bare lidt ideer...
Venlig hilsen
Pia
Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Regitze Louise Asbech Guldbrandsen
Plan og Byudvikling
Kommuneplan 21
10. august 2020 16:37:58

Hej plan og byudvikling.
Jeg er tilflytter og selvom jeg er helt vild med byen, naturen, kulturen og aktiviteterne, så
larmer her helt vildt i Vrold pga. motorvejen.
Kan man lave en lydmur, som i mange andre kommuner, med beboelse tæt på, eller har i
noget alternativt på vej?
Støjniveauet variere selvfølgeligt efter tidspunkt, vind og vejr. Jeg bor ca. 1 km væk. Når
jeg har lukket alle mine vinduer på en god dag, kan jeg høre det summer, og på en dag
hvor det regner (Det gør det jo ret ofte her i Danmark), lyder det lidt som om jeg har en
lufthavn i baghaven.
Jeg tænker det vil gøre området lidt mere attraktivt?
Jeg har talt med en del i området, som har forsøgt at sælge deres hus eller overvejer det. En
del af dem er folkepensionister, der har behov for en mindre bolig.
Det tager bare meget længere tid end i resten af Skanderborg at sælge. Det er svært at
tiltrække interesserede køber pga. lokationen, og jeg er overbevist om at en indsats fra
kommunens side, for at dæmpe støjniveauet vil være til stor gavn.
Venlig hilsen
Regitze Guldbrandsen

Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Pernille Falborg Helmer
Pernille Falborg Helmer
VS: Skovlunden - kommunalplanramme
26. august 2020 10:40:46
image001.png

Fra: Frank Møller <frank@smukfest.dk>
Sendt: 11. august 2020 11:53
Til: Hanne Linnet <Hanne.Linnet@skanderborg.dk>; Inger Juul <Inger.Juul@skanderborg.dk>
Cc: Torben Lykke Nielsen <Torben.Lykke.Nielsen@skanderborg.dk>; Stig Andersen
<stig@smukfest.dk>; Søren Eskildsen <soren@smukfest.dk>
Emne: Skovlunden - kommunalplanramme
Hejsa
Tak for godt og konstruktivt møde i dag.
Tak for reminderen om at komme med input til Skovlunden ift. Kommunalplanen.
Vi kunne godt tænke os, at vi får en sætning med omkring det areal der hedder noget i retning
af: ”Området udlægges til fritid, kultur, event og festivalformål med mulighed for afholdelse af 57 arrangementer indenfor den kategori.”
I forhold til den efterfølgende ansøgning af landzonetilladelse vil vi gerne høre jer om, hvad i
forventer at modtage fra os.
Festlig hilsen
Frank Møller Worch
Pladskoordinator
Skanderborg Festivalklub
Birkevej 20
8660 Skanderborg
Mob: 21719371
frank@smukfest.dk
www.smukfest.dk

Følg din yndlingsbøgeskovsfestival på FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM & SNAPCHAT!
Eller læs mere på smukfest.dk භ https://memba.dk භ http://walthernyt.smukfest.dk භ
http://smukevent.dk
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Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Torben Nielsen
Plan og Byudvikling
Kommuneplan 21
14. august 2020 17:45:22

Om man bor småt eller stort, med eller uden have, vedligeholdelse eller projekter, afhænger af hvor man er i sit
liv. Det vigtigste er, at der er muligheder for alle, unge og gamle, kollektivister, individualister, dem der vil
have jord under neglene og dem der bare vil gå en tur i naturen. MEN et samfund er som en levende organisme;
skole og institution er hjertet, der får blodet til at cirkulere i et lokalsamfund. Blodet strømmer rundt og får alle
øvrige organer til at fungere. Det trækker arbejdsliv, foreningsliv og børnefamilier til området. Fællesskabs- og
ejerskabsfølelser ilter blodet og får hjertet til at slå.
Mvh
Torben Nielsen
Sendt fra min iPhone

AARHUS STIFT

Dalgas Avenue 46
8000 Aarhus C

Skanderborg Kommune
planogbyudvikling@skanderborg.dk

Vedrørende den nye kommuneplan – KP21

Den │
Akt.id. │

Aarhus Stift har den 3. august 2020 modtaget Skanderborg Kommunes
ønske om input til arbejdet med den nye kommuneplan – KP21.
Bemærkninger fra Aarhus Stift
Aarhus Stift henstiller til, at Skanderborg Kommune tager størst muligt
hensyn til kommunens kirker og kirkegårdes beliggenhed og synlighed
ved arbejdet med den ny kommuneplan for Skanderborg Kommune KP21.
Afsluttende bemærkninger
Aarhus Stift skal opfordre Skanderborg Kommune til at rette
henvendelse til Aarhus Stift, når der planlægges for områder, der kan
påvirke kommunens kirker. Stiftet deltager meget gerne i dialog med
kommunen, inden kommunen går ind i en mere konkret planlægning af
tekniske anlæg m.v., som kan få betydning for kirkerne i området.
Henvendelse til Stiftet kan med fordel gøres på et tidligt tidspunkt i
processen, for at sikre, at eventuelle problemer kan løses, så tidligt
som muligt.
Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse
til Aarhus Stift på kmaar@km.dk

Med venlig hilsen

Annica Ravn Uldbjerg Nielsen
stiftsfuldmægtig

Kopi sendt til:

Skanderborg Provsti

Telefon: 8614 5100 │ kmaar@km.dk │ www.aarhusstift.dk
Ean nr. 5798 0008 18736 │ CVR nr. 39902613
Side 1 af 1

Sagsnr. │
Ansvarlig │

6. august 2020
996405
2020 - 21947
ANUN/bq

Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

Bente Hornbæk; Mikkel Lindskov Petersen
39830 Skovby_nyt boligområde_17022016
image001.png
SKMBT_C652D16021810230.pdf

Hej Bente og Mikkel
Vi er blevet kontaktet af Kristian Søberg som ejer af ejendommen matr nr 12-a mfl Skov By,
Skovby med henblik på, at undersøge mulighederne for at få dele af hans ejendom inddraget til
byudviklingsareal.
Arealet ligger udenfor de nuværende kommuneplanrammer til byudvikling, men han oplyser, at
han er blevet opfordret fra politisk hold til at sætte gang i det.
Vi har forstået, at der arbejdes med en vejforbindelse over arealet, men har ikke noget
tegningsmaterialet herpå - kan I hjælpe med det så vi kan fremsende en mere præcis anmodning
?
Hvis I finder det formålstjenligt kan vi også finde et tidspunkt, hvor jeg kommer forbi.

Med venlig hilsen
Svend Smedegaard
landinspektør

Land & Plan A/S -

Bonefeld & Bystrup A/S

Strandpromenaden 6 Telefon:
76 28 60 70
8700 Horsens
Mobil:
25 23 16 62
Fax:
76 28 60 61
Email: svs@landplan.dk
www.landplan.dk
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Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Pernille Falborg Helmer
Pernille Falborg Helmer
VS: 48930- Javngyde, Ry_byudvikling_14102020
25. februar 2021 20:48:43
image002.png
48930 Dispositionsplan-14102020.pdf

Fra: Svend Smedegaard <svs@landplan.dk>
Sendt: 14. oktober 2020 15:49
Til: Inger Juul <Inger.Juul@skanderborg.dk>
Cc: Mikkel Lindskov Petersen <Mikkel.Lindskov.Petersen@skanderborg.dk>
Emne: 48930- Javngyde, Ry_byudvikling_14102020
Kære Inger
I fortsættelse af tidligere skrivelse af 29/9-20 fremsendes hoslagt efter anmodning fra KM
Maskiner en revideret plan med udgangspunkt i det af kommunen tidligere udpegede areal
benævnt A på vedhæftede plan.
KM vil gerne lade dette være deres 1. prioritet med B som alternativ mulighed.
C angiver yderligere byudviklingsmulighed på længere sigt.
Håber I vil kigge på det med positive øjne..

Med venlig hilsen
Svend Smedegaard
landinspektør

Land & Plan A/S -

Bonefeld & Bystrup A/S

Strandpromenaden 6 Telefon:
76 28 60 70
8700 Horsens
Mobil:
25 23 16 62
Fax:
76 28 60 61
www.landplan.dk
Email: svs@landplan.dk

A
C

Sti

B

Fra:
Til:
Cc:
Emne:
Dato:

g@mmelfar.dk
Bykvalitet
Jonas Kroustrup; Claus Leick (Byrådsmedlem); Karen Lindemann (Byrådsmedlem); Ole drogemuller1
Bykvalitet i Skovby Nord
19. oktober 2020 10:12:27

Til Skanderborg Byråd
I har i Skanderborg Ugeblad og Galten Folkeblad den 14.oktober 2020 efterlyst input til
den kommende drøftelse af Kommuneplan 21.
Det er en god idé, at inddrage dem, der skal bo og virke i rammerne af Kommuneplanen
i dét arbejde. Men det er godt nok en meget kort svarfrist, når svaret skal være
indleveret allerede søndag den 18. oktober, - 4 efterårsferiedage senere. Jeg håber
derfor, at vi her mandag morgen stadig kan nå at få et input med, så vi ikke skal
kommunikere igennem ugepressen....
Vi vil gerne henlede jeres opmærksomhed på de afsnit i Kommuneplanen, der vedrører
Skovby Nord, hvor den faktiske udvikling i området i de sidste 30 år har været i direkte
modstrid med den planlagte.
På trods af at Kommuneplanen de sidste 30 år har tilsagt, at "det samlede areal til
produktions- og lagerformål i området for blandet bolig og erhverv ikke må forøges", har
tilsynsmyndigheden i den samme periode tilladt en enkelt virksomhed at opkøbe og
nedrive eksisterende boliger, befæste de tillagte matrikler med 100%, overskride den
planlagte bebyggelsesprocent for området, og anvende arealet til produktions og
lagerformål. Dette også til trods for, at den virksomhed, der hermed fik lov til at udvide
sin produktion, i forvejen lå i en Miljøklasse, som placeringen midt i et allerede
eksisterende boligområde, slet ikke kan bære.
At tilsynsmyndighedens beslutninger ALDRIG ikke har været truffet i overensstemmelse
med planlægningsmyndighedens plan, har medført:
at der nu ligger en Miljøklasse 5 virksomhed med 24-timers drift i 3-holdsskift og
produktion i weekenden, i et område oprindeligt planlagt til mindre og ikkegenerende fremstillingsvirksomhed, - mens der stadig er industrigrunde til salg i
den nærliggende Erhvervspark Klank, som er planlagt til at rumme f.eks.
Miljøklasse 5 virksomheder.
at der nu i et tilgrænsende område i Skovby Nord, som er planlagt til - og
særdeles velegnet til - boliger, ikke må opføres....boliger.
at eksisterende boliger i det tilstødende boligområde på Rolighedsvej, af
Skattemyndigheden har fået nedsat ejendomsværdi og anvendelsesmuligheder på
grund af Virksomhedens ekspansion. Konkret for vores ejendom Rolighedsvej 7, er
det årligt regulerede nedslag i ejendomsværdien som Skattemyndigheden
fastsatte sidst i 90'erne, - og dermed vores direkte og personlige bidrag til
tilsynsmyndighedens erhvervsvenlighed - ca. 625.000 kroner. Altså NEDSLAGET i
værdien, alene udløst af virksomhedens ekspansion.
at beboerne i såvel området for blandet bolig og erhverv, som beboerne i området
for boliger, er plaget af støjgener om aftenen, om natten og i weekenden.
Tilsynsmyndigheden i Skanderborg kommune bruger mange ressourcer på behandling af
klagerne over støj, men forholder sig helt snævert KUN til støjens styrke målt i decibel.
Støjens styrke er en konsekvens af støjkildernes konstruktion og placering, og
selvfølgelig også tilsynet med og reguleringen heraf. Men det er meget vanskeligt for
kommunen at føre tilsyn med støjens styrke, og det er særdeles let for virksomheden at
overskride en regulering uden at det kan dokumenteres. En uendelig og meget kostbar
dødedans.

Beboerne er imidlertid primært generet af støjens omfang, - altså at der er hørbar støj
24 timer i døgnet på hverdage - hver aften og hver nat og HELE aftenen og HELE natten,
og hertil hver lørdag. Støjens omfang er en konsekvens af virksomhedens løbende
udvidelse af produktionskapacitet og -areal, og den manglende regulering heraf fra
Planlægningsmyndighedens side.
Nøglen til en fornuftig udvikling i Skovby Nord er derfor ikke mere regulering af
støjgrænseværdier og flere teoretiske computerberegninger af et formodet støjniveau
om natten på et givet målepunkt i venstre side af Rosenbedet i en beboers have.
Nøglen til en fornuftig udvikling i Skovby Nord er, at der lægges en plan for, hvordan
man evt. over tid kan komme tilbage til den oprindeligt planlagte struktur i Skovby
Nord, så beboerne i en bolig rent faktisk kan sove om natten, og nyde deres haver om
aftenen. Og så der i områder planlagt til boliger kan opføres .....boliger.
Det kræver et helt andet slags konstruktivt og målrettet forvaltningsarbejde, et stort og
vedvarende politisk engagement og et af myndigheden faciliteret samarbejde med de
parter der skal bidrage aktivt til forandringen. OG en plan der vedtages politisk og
efterleves af tilsynsmyndighederne og de involverede parter.
Ingen Politikere - heller ikke dem i Skanderborg Byråd - kan forandre fortiden. Ikke
engang den fortid, de selv har været med at til lave. Hvis de kunne det, ville Frank
Jensen og Morten Østergaard allerede være i gang :-)
Men I har - netop FORDI I er Politikere - det privilegium, at I kan forandre fremtiden.
Vil I ikke nok prøve....for nutiden er et Helvede, når man bor i Skovby Nord.

med venlig hilsen
Thomas Pedersen / Gitte Hougaard Madsen
Rolighedvej 7
8464 Galten
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Input til debat om kvalitet i byerne i Skanderborg kommune
Som borger i Hørning er det ganske tydeligt at både se og mærke konsekvenserne af
den byfortætning der bliver tilstræbt i kommuneplanen. Og ud over, at de mange nye
tilflyttere bidrager med skattekroner til kommunekassen, så er der ikke meget positivt at
sige om det. Hverken Hørning, Ry, Galten eller Skanderborg er storbyer, og de bliver
det aldrig. Hvorfor skal vi krampagtigt forsøge at efterligne storbyerne ved at bygge høje
huse overalt? Er det ikke bedre i stedet at dyrke, at det er små lokalsamfund, der
tilbyder det, de fleste af os har behov for i hverdagen?
Helt specifikt vedr. Hørning mener jeg at:
De høje bygninger passer ganske enkelt ikke ind visuelt, alene pga. højden. At
byggestilen er moderne, er ikke et problem. En del af glæden ved at bo i en
mindre by er netop, at man kan stå på torvet og skimte træer og marker rundt om
byen. Bygninger i 3 eller flere etager vil tage dette udsyn.
Høje bygninger ændrer på lydbilledet i byen, da støj fra trafik kastes tilbage af
husene. Vi har i Hørning rigeligt med udfordringer med støj fra E45, der er ingen
grund til at forstærke det. Ligeledes vil høje bygninger ændre på vindforholdene.
Etablering af etagebyggeri i alle byer giver ganske sikkert de nytilflyttende hvad
de ønsker. Men vi der bor her i forvejen mister til gengæld en del af det der fik os
hertil oprindeligt. Havde min familie og jeg ønsket at bo i en by med høje huse, så
var vi blevet boende i Aarhus C.
Infrastrukturen bliver ikke tilpasset til stigningen i antallet af borgere i byen. Det
giver udfordringer med trafik, parkering, skoler, daginstitutioner osv.
Skal der bygges højt i Hørning, så gør det i områder hvor det ikke forringer noget
for de der bor her i forvejen, f.eks området omkring Petersmindevej/Nydamsvej
Jeg håber i høj grad, at man i Kommuneplan 21 tager hensyn til de borgere der allerede
bor i området, og ikke bare fokuserer på at tiltrække nye. For hvis først det er skrevet i
lokalplanen, at der kan bygges i højden, så viser erfaringen desværre, at byggerier
bliver godkendt, uanset hvor stor modstand der er fra de omkringboende. For
kommunen har jo besluttet at det er hvad man ønsker, og hvis man bor i midtbyen, så
må man forvente høje bygninger! Men nej, det må man ikke forvente, for det er der ikke
tradition for i disse byer… Og overvej, om byfortætning egentlig er noget borgerne er
interesserede i, eller primært er noget den kommunale forvaltning synes er en fantastisk
idé…
Mvh.
Sussi Hammer
Ahornvænget 4
8362 Hørning

