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Alken-Svejstrup-Bjedstrup-distriktet
•
•
•
•
•

Udviklingsmuligheder i Alken
Langsigtede udviklingsmuligheder i Svejstrup og Bjedstrup
Sikre skoleveje til Bjedstrup Skole
Fortsat jernbaneforbindelse
Styrke kulturmiljøet omkring Illerup Ådal og Alken Enge

De 7 dale-distriktet
•
•
•
•

Byudvikling i de enkelte landsbyer
Cykelsti langs Låsbyvej
Forbedret mobilitet internt og ud af distriktet
Styrke kulturmiljøet omkring Illerup Ådal og Alken Enge

Ejer Bjerge-distriktet
•
•
•
•

Udviklingsmuligheder i Tebstrup ved Horsensvej og Kattrupvej
Statslig støjafskærmning af E45 på strækningen ved Tebstrup
Cykelstier til at understøtte intern transport
Understøtte Ejer Bavnehøj som kulturelt fyrtårn

Galten-Skovby-distriktet
•
•
•
•
•
•
•

Udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet
Udvidelse af kapacitet på plejeboligområdet
Byudviklingsmuligheder i Skovby-Nygaard og Svaneparken
Erhvervsudvikling mellem hovedvejen og motorvejen
Langsigtede byudviklingsmuligheder vest for byen
Jernbaneforbindelse til Aarhus og Silkeborg/Herning
Byledelse (Kvalitet i Byerne)

Gl. Rye-distriktet
•
•
•
•
•
•

Udviklingsmuligheder i Gl. Rye omkring Burmlundvej, Rodelundvej og Hjarsbækvej
Udviklingsmuligheder for eksisterende erhvervsområde ved Horsensvej
Udvidelse af kapacitet i form af ny daginstitution
Kulturmiljø i den centrale del af byen
Cykelsti langs Rodelundvej mod Silkeborg Kommune
Helhedsplan for Himmelbjerget

Herskind-distriktet
•
•
•

Udviklingsmuligheder i Herskind og Skivholme
Udbygning af cykelsti langs Langelinje
Konsekvenser ved eventuel linjeføring for rute 26 nord for Skivholme
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Hylke-distriktet
•
•
•

Langsigtede udviklingsmuligheder i Hylke
Kulturværdier omkring Ring Kloster
Understøttelse af naturoplevelser i området

Hørning-distriktet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udvide kapacitet med ny skole og daginstitution i Hørning Øst
Byudvikling i Sommerbækkvarteret
Langsigtet byudvikling ved Kærvej
Sikker og langtidsholdbar trafikafvikling ved byudvikling
Understøtte idræts- og foreningsliv via nye halfaciliteter
Understøtte byliv og detailhandel på Hørning Torv
Grøn Ring og skovrejsning om Hørning
Mødesteder for unge (kvalitet i byerne)
Konsekvenser ved eventuel Kattegatforbindelse

Låsby-distriktet
•
•
•
•
•
•
•
•

Udviklingsmuligheder i Langvad Bakker
Langsigtede udviklingsmuligheder vest for Låsby
Muligheder for ændret detailhandelsstruktur
Udvide kapacitet i skole og daginstitution
Fremtidig vejbetjening af Langvad Bakker og eventuel udvikling mod vest
Bedre stiforbindelser til naturområder omkring Lyngbygård Ådal
Betydning af eventuel fremtidig jernbanestation
Indsatsplan for Låsby Korsvejens Vandværk

Ry-distriktet
•
•
•
•
•
•
•

Byudvikling i Kildebjerg og Vessøvej-området
Udvikling af Ry Østby som ”Hverdagens centrum”
Udvide kapacitet i skoletilbud via ny skole ved Ry Hallerne
Udvide kapacitet i dagtilbud med ny daginstitution
Natur- og landskabsværdier, herunder turistpotentialet forbundet hermed
Kulturmiljø i den centrale del af byen
Mødesteder for unge (kvalitet i byerne)

Skanderborg-Stilling-distriktet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Byfortætning – tilpasset og i balance med omgivelserne
Helhedsplanlægning for Stilling og Vroldvej
Bykvalitet, kulturmiljø og bevaring i Skanderborg og Stilling Midtbyer
Udvikling af Skanderborg Midtby – Byledelse
Grønne strukturer og bedre adgang til rekreative områder
Bredde i erhvervsudviklingen
Mødesteder for unge i midtbyerne (Kvalitet i byerne)
Sikre kapacitet på Stilling Skole og dagtilbud i distriktet
Udvidelse af kapacitet for plejeboliger
Forbedrede forhold for cyklende
Etablering af Stilling Station
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•
•
•
•
•

Forbedret fremkommelighed via Stilling Landvej mv.
Gode trafik- og parkeringsløsninger ved byfortætning og udvikling
Helhedsplan for Dyrehaven og udvikling af Sølund
Helhedsplan for Skanderborg Fælled som idrætscenter
Styrke kulturmiljøet omkring Illerup Ådal og Alken Enge

Stjær-distriktet
•
•
•
•

Udviklingsmuligheder ved Stenskovvej
Almene boliger som supplement til boligtilbuddet
Langsigtede udviklingsmuligheder mod syd
Investering i dagtilbudsområdet med fokus på at samle skole og daginstitution

Virring-distriktet
•
•
•

Øget kapacitet til skole og dagtilbud
Udviklingsmuligheder i Virring mod øst
Grønne forbindelser til Anebjerg Skov og Pilbrodalen

Voerladegård-distriktet
•
•
•

Udviklingsmuligheder i Voerladegård
Cykelsti mellem Dørup og Voerladegård
Potentialer i landskab, natur og stilhed

