- ”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 15. marts 2016
Skovby Mosegård

Beretning 2015/2016;
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Året 2015 blev det år hvor vi af Skanderborg kommune blev udnævnt til Årets Fyrtårn med
følgende begrundelse

Vi har i Skanderborg kommune flere priser, der hædrer frivillige og andre ildsjæle.
En af disse er den såkaldte Fyrtårnspris. Denne pris er det lidt anderledes i forhold til
andre priser, for den kan ikke søges. Prisen tildeles af en pris komité, der består af
repræsentanter fra kulturen, idrætten, børne- og ungdomskorpsene, folkeoplysningen
og Stabene.
Fyrtårnsprisen, der i dag uddeles for 5. gang går til et idræts eller kulturelt fyrtårn, der
har stor signalværdifor Skanderborg kommune. Og vi var i komiteen hurtig enige om, at
Projektforum Galten-Skovby er det rigtige valg til prisen for år 2015.
Projektforum Galten-Skovby har en vision om b.la at medvirke til at styrke GaltenSkovby, som stedet ”hvor det gode liv leves”- til glæde for byens borgere og for de
mange tilflyttere.
Projektforum Galten-Skovby er ikke engang 5 år gammel, men til trods for den korte
levetid har Projektforum galten-Skovby allerede været med til at skabe mange
bemærkelsesværdige resultater.
Modernisering og forskønnelse af Torvet, som netop er blevet indviet, ideudvikling og
fundraising af skaterpark, etablering af Skovby skoven, historieformidling og meget
mere.
Prisen er ikke kun til bestyrelsen og medlemmer af projektforum Galten-Skovby. Der er også til
alle de øvrige frivillige , der har været med til at skabe resultaterne. Og til sidst , men ikke
mindst er prisen også til alle jer borgere i området, der er med til at give projekterne liv og føre
dem videre.

Så stort tillykke til Projektforum Galten-Skovby med prisen og de medfølgende 25.000 kr. – og
tak til jer alle for jeres indsats for Skanderborg kommune har dette fyrtårn.
.

Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen har afholdt 4 ordinære møder i perioden. Hertil kommer 2 møder sammen med
stigruppen Det er typisk for projektforum, at bestyrelsens arbejde er at godkende nye projekter,
styre økonomien, og tegne foreningen udadtil i det omfang, det ikke drejer sig om
enkeltprojekter.
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Medlemmer
Projektforum Galten Skovby nyder stor anseelse i lokalområdet, men er også afhængig af
økonomisk støtte.
Tegning af medlemsskab kan se via www.pfgs.dk. Det årlige kontingent udgør kr. 100,00 for
privatpersoner og kr. 300,00 for virksomheder og organisationer.
Kontingentet kan indbetales på foreningens konto 9436-6612360675 i Jutlander Bank.

Projekter:
Skovbyskoven,
Status februar 2016
Skovbyskoven blev økonomisk afsluttet som projekt i 2015 hvor de sidste 78500 kr der var til gode
hos Friluftsrådet blev udbetalt, og økonomien mellem PFGS og Skanderborg Kommune blev
afsluttet. Der blev i perioden 2013-2015 afholdt udgifter for i alt ca. 389.000 kr. Hertil kommer de
mere end 1500 ulønnede timer som Projektforum Galten-Skovby og andre frivillige har lagt i
projektet.
I 2016 vil der blive etableret en ny sti fra Kirkestien bag Mosagervænget til stien for enden af
Tinbækparken. Stien anlægges med asfalt og vil samtidig asfaltere og forbedre forbindelsen ud til
Silkeborgvej. Det vil realisere den østligste del af Stiboulevarden men samtidigt også forbedre
adgangen til Skovbyskoven for publikum.
Driften fortsætter planmæssigt i 2016 i skoven med slåning af græsspor og friarealer, og
radrensning af ukrudt mellem trærækkerne. Det vil være sidste år at radrensningen finder sted.
Herefter er træerne store og stærke nok til at kunne klare sig selv. Kommunen fortsætter
græsslåning som hidtil på spor og friarealer. Om yderligere 1-2 år vil hegnet blive fjernet og skoven
bliver "sat fri".
En af de sidste ting, der blev lavet i projektet er et bålsted med kampesten. Rundt om bålstedet er
der opsat 4 primitive bænke af flækkede træstammer på 5 meter. Bålpladsen blev officielt indviet
Sankt Hans aften 2015, hvor nabo-grundejerforeningerne Tinbækparken, Mosagervænget og
Østervangen gik sammen et fælles bål-arrangement. Vejret var perfekt og 100-150 fremmødte
bålgæster havde en rigtig hyggelig
St. Hans aften. Alt tegner til at vi kan fortsætte med at holde st. Hans aften i Skovby skoven
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Stiboulevarden
Har været på Projektforum Galten Skovbys agenda lige siden starten. I disse måneder bliver
Galten og Skovby bundet sammen af de nye huse i første del af vest udstykningen på Skovby
Nygård.
Stiboulevarden til sund, sikker og spændende transport

Stiboulevarden indebærer 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.
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Kort sagt skærer Stiboulevarden gennem boligområderne på langs gennem det snart 5 km.
lange øst -vest vendte byområde. Der er i det forløbne år sket meget på dette projekt. I sidste
beretning skrev vi:

Stien er færdig på tegnebrættet, og har udviklet sig meget i processen.. 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 planerne.
Alle disse ting er nu ved at blive realiseret, vi fik 640.000 kr. i budgettet for 2016 til arbejdet
med stien fra Kirken i Skovby til Lillering Skov . Rigtig dejligt, så vi kan få lavet muddergang og
kørsel til ordende forhold. Det kommer nu en udvidelse af stien med en løbe/gang sti på det
sted hvor Stiboulevarden er smalles fra Skovbyhallen til Solsikkevænget.
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Galten Bymidte
Gentænkning af Midtbyen har 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 i 2013 kunne glæde os over, at
Byrådet har sat 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, mens børnene lige tester
”hop-i-mand”-fliserne eller udforsker aktivitets-universet. Biohuset og biblioteket skal være i
”kontakt” på tværs af torvet.
Markedsdage, film og fodbold på storskærm, samlende fællesskabs-events og jule
arrangementer vil finde sig godt til rette på Torvet, hvor alle kan li´ at være med.
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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 mf., 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
Sidste tegning til den nye skatepark!

Endeligt, nu sker der noget!
Vestergade
Skateprojektet tog sin begyndelse i 2012 og
har frem til 2016 været drøftet på borgermøder,
møder i skategruppen og med borgere, som bliver mere direkte berørt.

Til Netto

Skanderborg kommune
bevilligede allerede i 2013 2 mio kr. i støtte til projektet efter –krone til krone princippet. I løbet
af foråret 2015 stod det klart, at det ikke ville være muligt at skaffe 2 mio kr. ved støtte fra
fonde, lokale virksomheder eller folkeaktier.
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En væsentlig del af tilsagn om støtte er baseret på betydeligere rabatter fra leverandørerne.
Derfor kendes tallet for støtte ikke før anlægget er bygget. Det skønnes, at den samlede beløb
vil komme op i nærheden af 700.000-kr. incl det frivllige arbejde, der er udført under den meget
lang forberedelsesproces siden 2012.

Den sidste tegning og skitse over skate-banen ses herover.
Det allersidste forslag fra Skatebanedesignerne Gliffberg+Lykke forelå i januar måned 2016
efter myndighedsgodkendelse hos politiet.
Den endelige placering af skatebanen på Bytoften er tiltrådt af repræsentanter fra Byfestkomitéen,
der har arbejdet med den udfordring, det bliver at få det store telt placeret på plænen.

Svømmefaciliteter
Svømmegruppen har indleveret oplæg til kulturudvalget til et projekt baseret på biologisk renset
vand der er co2 neutralt og via analysearbejde i 4 andre sammenlignelige danske bysamfund,
regnskaber fra andre svømmehaller og revideret udfra forskelle i demografi, lavet budget for
hvordan en svømmehal i Galten-Skovby kan driftes med overskud. Der er indgået partnerskaber
med en lang række aktører hvoraf følgende har givet lovning på at de i forskellige former vil indgå
som partnere i projektet: Galten FS, Projektforum Galten-Skovby, Klank Efterskole,
Gyvelhøjskolen, Skovbyskolen, Den fri Hestehaveskole, GMF, BIO Huset, Skovby Nygaard, Gjuk,
Mosen, Galten Friskole, Galten Sogn.

Projektets grundform er at vi vil skabe en unik svømmehal, 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.
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- Økonomisk selvkørende enhed via sammenhængskraft med tilkoblet fitnesscenter.
- En summen af liv om den tilkoblede svømmesø via aktiviteter i det fri.

Projektet står desværre i stampe, da det endnu ikke er lykkedes at få kommunen til at tage
beslutning om at indgå som partner i projektet, hvilket er et krav for at fondsarbejde kan
påbegyndes.

Lokalhistorie på faren, Gruppen har ligget stille i en periode, men er vækket til live har i
2016. Der arbejdes på at lave op til 10-15 skilte med historier fra Galten området i første
omgang.. Det er planen at historierne -kan appellere til at man når man går rundt i området, og
dermed få viden om hvad vores nuværende kommune bygger på. Der tænkes lavet så man
kan læse om stedte, se et billede fra gammel tid og ev QR kode til telefonen. Der arbejdes nu
med at skrive historien og søge fonde til betaling af stolper og opsætning af historierne.

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. Denne
gruppe har taget far på arbejdet 5. januar 2016. der er stor energi i gruppen, som arbejder ud
af flere spor:
- det kan være den gamle bydels forskønnelse.
- trafikafvikling i byen.
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- identitetsskabelse i Galten/Skovby, specielt hvad er en Skovby identitet?

Der vil komme mange flere ideer.

Galten bymidte er historisk meget lang – fra Silkeborg til hen over Torvet – og med meget
spredt og usammenhængende karakter, af handel, service, aktivitet mv. De nye tiltag omkring
Torvet, ved Biblioteket og Biohuset vil sammen med den nye Skaterpark styrke Torvet som
samlingspunkt for kultur- og byliv.

Det er ønsket at forstærke og udvikle Galten Midtby yderligere i forhold til at skabe et
tydeligt og attraktivt centrum for området i forhold til byliv, handel, underholdning,
oplevelser og atmosfære, som modspil/samspil til den nuværende meget åbne, flade
boligby, der strækker sig fra Lillering Skov til nærmere og nærmere Låsby.
Idéerne der foreløbigt arbejdes med er bla.a.:
-

Etablering af et stort sammenhængende Torveområde med Shared Space trafik,
der skaber fleksibilitet og hurtig tilpasningsmulighed med/uden aktiviteter

-

Etablering af et markant antal ny boliger/lejligheder i Bymidten, med mulighed for at
bygge i højden og skabe centrumkarakter.

-

Aktiv ”gråzone” centralt i bymidten, styrkelse og fremfor alt synliggørelse af
aktiviteter målrettet seniorer

-

Udvidelse af Byparken (Bytoften) , en fremtidssikring af grøn plads i takt med byen
vok

Nye projekter på vej
Fællesdyr i byen
Projektet drejer sig om at finde synergierne i hvad der ellers kan være store udfordringer ved dyr
og vedligehold af områder. Grundejerforeninger har ofte områder der vedligeholdelsesmæssigt kan
holdes nede og holdes naturligt pænt af dyr, men har sjældent indsigt i hvordan det praktisk kan
lade sig gøre, uden at dyrene bliver en større belastning end blot selv at foretage vedligeholdelsen.
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Ved at skabe netværk, vejledninger og fælles adgang til værktøj, vil vi give grundejerforeningerne
en let mulighed for at holde forskellige dyrearter på områder hvor grundejerforeningerne selv
ønsker dyr, der både kan vedligeholde området og fungere som klappedyr for områdets børn. Vi vil
forsøge at koordinere at der er forskellige dyrearter på de forskellige områder, så hele byen på sigt
vil komme til at fungere som en stor klappe-zoo og vi vil angive hvordan man via stiboulevarden på
cykel igennem byen kan besøge de forskellige dyrearter.
"Projektidé: Kogræsserforening i Galten-Skovby"
De seneste 10 år er der dukket adskillige såkaldte kogræsserforeninger op rundt omkring i
Danmark. Som noget nyt på Projektforum Galten-Skovbys generalforsamling, vil Sebastian
Jonshøj, oplyse om hvad en kogræsserforening er for en størrelse, og samtidig vil projektforums
bestyrelse sende ideen til vejrs som en prøveballon blandt de fremmødte. Hvis der viser sig at
være opbakning, kan en projektgruppe efterfølgende gå videre og undersøge muligheden for at
starte en lokal kogræsserforening op i Galten-Skovby-området.

Hvad er en kogræsserforening?
En kogræsserforening er en samling mennesker, der er gået sammen i et arbejdsfællesskab om
naturkød, naturpleje, og naturoplevelser. Man får i en kogræsserforening mulighed for at følge
kødet "fra jord til bord". Det tager typisk udgangspunkt i et lokalt naturområde, hvor foreningen
sætter dyr ud til græsning og herefter passer dem i fællesskab. Sammen strukturerer
medlemmerne det praktiske arbejde omkring naturplejen, dyrene og dyrevelfærden, såvel som
sociale arrangementer, der er vigtige for at få en forening til at fungere. Når kogræsserforeningen
er kommet godt i gang, vil pasning og dagligt tilsyn med dyrene være den største opgave både i tid
og vigtighed.

Idéer til nye projekter
Frugtlund
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Friluftsrådet v/ Bent Brogaard foreslog
tidligere, at Projektforum Galten
Skovby tager initiativ til, at der
anlægges en frugtlund / frugtplantage i
området nord for Sortemoses ved
Svaneparken. Området er beskyttet
som sø beskyttelses-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.

SundhedssporLige i Galten Skovbys nordlige afgrænsning ligger Smedeskoven. Her
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.

Aktivieter i den gamle Brugs i Skovby.
Afslutning.
Der er gang i rigtig mange projekter under vores paraply. Der kommer til stadighed
mange nye ideer. Mange er blevet realiseret og nogle få har vist sig ikke at være
realiserbare.
Vores arbejde laves af rigtig mage frivillige lidsjæle, der gerne vil gøre en indsats for
vores område.
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Det er dejligt at se, at der i det forløbne er lavet andre tiltag næsten efter samme
koncept: promenaden ved Sømosen og den flotte pjece om Kunst i Galten.
Rigtig mange tak til de mange aktive frivillige og for den lydhørhed og de aktiviteter vi
ser fra såvel embedsmænd som politikkere i Skanderborg kommuen. ’

Vi vil gøre vores for, at Fyrtårnet lyser i de kommende år.

På bestyrelsens vegne
Karen Lindemann
Formand
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