- ”Projektforum Galten-Skovbys
formål er, på grundlag af egne
initiativer og i samarbejde med
andre interessenter, at arbejde
for at gøre lokalområdet til et
attraktivt og sundt sted at bo,
leve og drive virksomhed”.

Beretning
Projektforum Galten Skovby
Generalforsamling onsdag 24. marts 2015
Klank Idrætscenter
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Om beretningen
I beretningen omtaler vi såvel de projekter, der på den ene eller anden måde har givet anledning til
aktiviteter og dem der er på tegnebrættet eller i idé-fasen. Derfor vil omtalen af projekterne også være
meget forskellige.

Bestyrelsesmøder,
Bestyrelsen har afholdt 5 ordinære møder i perioden. Skateparken og Midtbyen har været de
gennemgående projekter, som bestyrelsen har haft mest fokus på i årets løb. Mange rigtig mange flere
møder har været afholdt i de respektive projektgrupper.

Projekter:
Spor i Landskabet
Anlæg af Sporene i Lyngbygaard Ådal blev gennemført i 2013. Kommunen har foretaget visse
vedligeholdelsesarbejder med beskæring og udlægning af flis. Projektforum har stået for opfyldning af
foldere i boksene i Skovby. Heraf kan vi se, at der bliver anvendt rigtig mange. Hidtil er der taget ca. 800
foldere med ruten og andre informationer indtegnet om Sporet.

Labyrinten
Idéen med projektet fra vores side var etablering af en labyrint i lommen mellem Stiboulevarden og
Østergårdsvej. En lille arbejdsgruppe gik i gang med projektet, som stod færdig lige op til sommerferien
2013. projektet var meget begunstiget af stor vilje fra mange sider:
Vi fik via samarbejde mellem Det grønne Råd, som sponsorerede 4 rustikke bænke og Kommunen som
bevilgede 2 slagline.
En lokal landmand gav os de ca. 8-900 sten som projektet krævede.
Labyrintia i Rodelund stod klar til at hjælpe med at få de mange sten lagt rigtig.
Ikke mindst med hjælp fra rigtig mange børn og unge fra de 2 klubber i Skovby og Galten fik vi labyrinten
færdig til indvielse på 15-20 minutter, hvilket vist er Danmarks-rekord for så stort et stykke arbejde.
Der var flere tilskuere til arbejdet, som så os alle indvie labyrinten , hvorefter der blev drukket sodavand og
spist slik, hvilket også var sponsoreret.
En hyggeplads midt på Stiboulevarden er lavet med en samlet udgift på 0 kroner.
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Skovbyskoven
Året der gik i Skovbyskoven:
Efter succesfuld plantning af skoven i efteråret 2013 har arbejdet i 2014 mest handlet om at få etableret
skovens inventar: Der blev i juni etableret udendørs træningsredskaber til fri afbenyttelse. I juli blev der
indkøbt og opsat en flot ny bro over Mosagergrøften. Broen bliver en del af et nyt stiforløb i 2015. I
december blev der etableret en bålplads med store kampesten og tilhørende lange bænke af træstammer.
Sidst er der her i februar i år kommet nye skilte op ved indgangene til skoven, som bl.a. viser kort over
skoven. Herudover blev der hen over sommeren 2014 foretaget 5 gange radrensninger mellem
planterækkerne. Skoven trives i fin stil og grønsværen på friarealerne er i øvrigt ved at være tæt, takket
være kommunens plæneklipper.

Året der kommer…
I 2015 står det først for at få etableret en ny sti fra Kirkestien bag Mosagervænget til stien for enden af
Tinbækparken. Den nye sti forventes at blive lavet i maj måned. Der er i projektets budget kun råd til en
grussti, men det er meldt ind til kommunen som et projektforslag, at etablere stien med asfalt og samtidig
asfaltere og forbedre forbindelsen ud til Silkeborgvej. Det vil realisere den østligste del af Stiboulevarden. I
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øvrigt fortsætter radrensning mellem planterækkerne i 2015, det afsluttes i 2016, hvorefter skoven kan
klare sig selv. Ellers afsluttes projektet formelt i sommeren 2015 ved afregning mellem Skanderborg
Kommune, Projektforum GS og tilgodehavende hos Friluftsrådet. Skovbyskoven lever heldigvis videre
mange år endnu i kraft af træerne og os som kommer i skoven. Skovbyskolen barsler med et
forårsarrangement, og desuden arbejdes der på et fælles Sct. Hans arrangement i samarbejde med nabogrundejerforeningerne.

Stiboulevarden
- har været på Projektforum Galten Skovbys agenda lige siden starten. Udbygning af stien kan blive det
bånd, der på helt unik vis knytter det samlede byområde sammen til glæde og gavn for de omkring 8.000
borgere, som lige nu bor i området og som vil fremtidssikre, at sammenhængen i den langstrakte by
fastholdes med de kommende års byudvikling.
Stiboulevarden mellem Galten i vest og Skovby i øst er den centrale færdselsåre for al blød trafik.
Den forbinder allerede i dag det vestlige Galten med det østlige Skovby. Men, der er mulighed for
yderligere link mod vest og øst, så borgere i fremtiden kan cykle fra Låsby til Aarhus ad en stiboulevard og
cykelsti, hvor den bløde trafik er prioriteret over den hårde.

Stiboulevarden til sund, sikker og
spændende transport
Stiboulevarden indebær en helt unik
mulighed for at udbygge den sunde
friluft-færdsel til skole, børnehaven,
bussen, i biografen, til sportshallerne på
Klank, til fodbold, til biblioteket, til
koncert, sommerfest eller andet på
Bytoften eller til indkøb. Hertil kan lægges
at en hel del såvel ældre som
handicappede i Porsevænget som på
Firkløvervej er daglige brugere.
Kort sagt skærer Stiboulevarden gennem
boligområderne på langs gennem det
snart 5 km. lange øst -vest vendte byområde.
Nye Stiboulevard-initiativer
Sti-gruppen har i vinteren 2015 sat fokus på de enkelte områder, som kræver udbygning og udvikling, for
at Stiboulevarden kan komme til at fungere optimalt.
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Det drejer sig især om at få anlagt en sti gennem Svaneparken samtidig med at Galten by vest for Søringen
udvides. Sti-gruppen arbejder samtidig med forslag om at få anlagt en tunnel fra Vestergade under
Søringen og over til Svaneparken-området. Gruppen fokuserer på anlæg af en sti langs Vestergade frem
mod Bytoften og Torvet. Forløbet hen over Torvet, og især krydsning af Elværksvej / Østergade samt
Østergade / Toftevej er i fokus ligesom forløbet gennem Skovbyskolens skolegård, - det videre forløb
gennem Skovbyskoven og videre frem til Lilleringsskoven, i den østlige ende, er med i en 10-punktsplan,
som er under udvikling.

Galten Bymidte
Gentænkning af Midtbyen har også stået på dagsordenen næsten siden Projektforums begyndelse. En
borgerpanelundersøgelse pegede på, at borgerne i kommunen over en bred kam mener, at bycentrene
trænger til en alvorlig opgradering. Derfor kan vi kunne glæde os over, at Byrådet i 2013 satte 4 mio. kr. af
til at gøre noget ved problemet i Galten.
Projektforums ”midtby-gruppe” har drøftet mange forskellige
muligheder. Torvet skal være indbydende, og man skal have lyst til
blot at sætte sig på bænken og mødes med andre. Biohuset og
Biblioteket skal være i ”kontakt” på tværs af torvet.
Markedsdage, film og fodbold på storskærm, samlende fællesskabsevents og jule arrangementer vil finde sig godt til rette på Torvet,
hvor alle kan li´ at være med.
Midtby-gruppen har deltaget i en række møder med kommunen,
repræsentanter fra GMF, Biohuset, Biblioteket og andre aktive
borgere. Der har herudover været afholdt 2 borgermøder, dels i Biblioteket og dels på Gyvelhøjskolen.
Endeligt har der været afholdt separate møder med borgere m.f., der bliver direkte berørt af de
kommende forandringer.
Arkitektfirmaet byMunch v. Anita Munch har udarbejdet et meget spændende forslag, som findes på
Projektforums hjemmeside. Efter en række diskussioner og tilretninger venter vi nu kun på at ”spaden
bliver sat i jorden” her i foråret 2015.

Skateparken
Projektets formål er at skabe fysiske byrum til borgere, der har lyst til at være en del af byen, og som gerne
vil dyrke motion, have rum til ophold og mulighed for interaktion med andre borgere. Projektet er et unikt
koncept for en anderledes skatepark for alle. Der bliver tale om en ny form for skatepark, som ventes at
tiltrække stor interesse ved hjælp af en række nye elementer, som skateparkdesignerne Glifberg+Lykke
beskriver således:
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Skatepark for alle lige fra uøvede børn på løbehjul til eksperter på skateboard,
Med særlig fokus på sikkerhed med styrede og differentierede forløb for begyndere, øvede og
eksperter
Med en klassiks pool/bowl, som vil blive en af de bedste set i Danmark,
Hvor de sammensatte formsprog vil rykke grænser for, hvordan vi opfatter parker i almindelighed
og deres samspil med skateparker,
Et samlingssted for alle aldre og generationer,
En klassisk bypark udvikles til en aktiv sportspark, der summer af liv og aktiviteter, og
Lige i centrum af Galten skabes et nyt attraktivt byrum, der vil styrke hele bylivet.
Skateprojektet har i 2013, gennem hele 2014
og ind i 2015 været drøftet på borgermøder,
møder i skategruppen og med borgere, som
bliver mere direkte berørt.
Undervejs har der fra kommunens side og i
møderne været en række overvejelser om at
koble projektet vedrørende
klimatilpasningsprojektet med et vandbassin
på Bytoften sammen med Skateprojektet.
Denne løsning blev af flere grunde opgivet.

Et forslag fra Skatebanedesignerne Gliffberg+Lykke om at lade skatebanen løbe hele vejen rundt om
grønsværen nord for grusstien på Bytoften, blev opgivet igen efter drøftelser i skategruppen og med
repræsentanter fra Byfest-komitéen, Sommer-koncert arrangør og Galten Markedsføringsforening.
Den endelige placering af skatebanen blev aftalt mellem de nævnte parter og kommunen ved et møde i
februar måned 2015.
Ikke mindst arbejdet med at skaffe tilstrækkeligt med kapital har været særdeles arbejdskrævende. Der
har undervejs været arbejdet med tre modeller: Støtte fra lokale virksomheder mv., salg af Folkeaktier og
ansøgninger hos fonde. Arbejdet er i skrivende stund ikke endeligt bragt til ende og opgjort.
Arbejdet blev af forskellige årsager trukket i langdrag. Det påvirkede bl.a. salg af Folkeaktier meget
betydeligt og ramte uheldigvis december måned, hvor borgerne er optaget af juleaktiviteter. Det samlede
timeforbrug af lokale / aktive borgere er opgjort til ca. 800 timer. Håbet er, at der indsamles tilstrækkeligt
til at projektet kan realiseres i løbet af 2015.
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Idéer til nye projekter
Svømmehal
En gruppe arbejder for at skabe en unik svømmehal i samarbejde med en storfond, som vil blive
et demonstrationsprojekt for sundt og bæredygtigt badevand for vores børn og bane vejen for En ny form
for svømmehal!
- Sundt og bæredygtigt badevand for vores børn - Danmarks første CO2-neutrale NUL-energi vandmekka,
hvor det gode "vandliv" leves uden anvendelse af kemikalier.
- Driftsenhed med aktivitets- og ankomstområde mellem hal og svømmehal.
- Økonomisk selvkørende enhed via sammenhængskraft med tilkoblet fitnesscenter.
- En summen af liv om den tilkoblede svømmesø via aktiviteter i det fri.
Partnerskaber: Galten FS, Projektforum Galten-Skovby, Klank Efterskole, Gyvelhøjskolen, Skovbyskolen,
Den fri Hestehaveskole, GMF, BIO Huset, Skovby Nygaard, Gjuk, Mosen, Galten Friskole, Galten Sogn

Lokalhistorie på farten
Dette delprojekt har ligget stille siden sidste generalforsamling., Foråret varsler grøde i projektet!

Frugtlund
Friluftsrådet v/ Bent Brogaard foreslog tidligere, at Projektforum Galten Skovby tager initiativ til, at der
anlægges en frugtlund / frugtplantage i området nord for Sortemosen ved Svaneparken. Området er
udpeget som søbeskyttelses-område. Skanderborg kommune har svaret på forespørgsel om, hvorvidt det
kan tillades at rejse en frugtlund i området, at der kun kan tages stilling på grundlag af en konkret
projektbeskrivelse. Arbejdet med en sådan er ikke sat i gang endnu. Stiboulevardens forlængelse under
Søringen vil formentlig involvere det område, hvor en frugtlund er tænkt placeret.

Nyt initiativ i Skovby

Skovby har en spændende gammel bydel. Den emmer af
fortidens historie fra da vi byggede i bindingsværk og ikke
altid anlagde snorlige veje. Projektforums bestyrelse har flere
gange diskuteret mulighederne for at etablere en gruppe af
Skovby-borgere til at udarbejde forslag til komme med
forslag til udvikling af området.
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Sundhedsspor
Lige i Galten Skovbys nordlige afgrænsning ligger Smedeskoven. Beliggenheden mellem by og Lyngbygaard
ådal indbyder til en større anvendelse til sunde aktiviteter som vandring, løb, fitness og måske
mountainbikes mv. En tidligere fremsat idé kalder på etablering af en projektgruppe, som vil arbejde for
etablering af et ”sundheds-spor” i Smedeskoven.

Præstdam
En gruppe initiativtagere med blandt andet tidligere borgmester Kurt Christensen i spidsen, tog initiativ til
at udvikle og forskønne anlægget ved Præstedam, med blandt andet en gangbro. Projektforum Galten
Skovby har sagt ja til at deltage aktivt i det praktiske arbejde, når projektet er klar, formentlig i foråret
2015.

Samarbejdet
Slutteligt skal der udtrykkes stor anerkendelse og tak for et forbilledligt samarbejde i de mange projekter.
Det gælder såvel internt i Projektforums bestyrelse, som med en række andre foreninger, institutioner,
aktive borgere og Skanderborg Kommune.
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