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Nyt lokalt projektforum vil udvikle Galten-Skovby
Frivillige lokale kræfter skal mobiliseres i arbejdet med at forme og realisere nye projekter i 
Galten-Skovby. Sigtet er at få området til at blomstre.

På foranledning af ni borgere i Galten og Skovby etableres nu ’Projektforum Galten-Skovby’. Sigtet 
er at danne en stribe projektgrupper, bemandet med frivillige, der vil engagere sig i konkrete 
projekter af forskellig art med rod i Galten-Skovby-området.

Intentionerne præsenteres mere detaljeret på et offentligt bymøde, arrangeret af Skanderborg 
Kommune til afholdelse onsdag den 22. februar hos AVK på Bizonvej i Skovby.

Det nye projektforum tager afsæt i et borgermøde i efteråret 2010. Her blev der, på kommunalt 
initiativ, nedsat en projektgruppe, der skulle arbejde selvstændigt og uafhængigt af Skanderborg 
kommune med ideer til at udvikle rammerne for det lokale friluftsliv. Det førte til etablering af 
’Projektgruppen for grønt friluftsliv’, der siden har holdt møder og udarbejdet en række spændende 
projekter. Nogle af ideerne er allerede på vej til at blive realiseret. Andre vil gruppen redegøre for 
ved bymødet den 22. februar.

Trænger til et skub

Det er initiativgruppens håb, at der parallelt kan etableres en række andre grupper med specifikke 
interessefelter.

»Galten-Skovby trænger til at få et skub på en række områder i bestræbelserne på i endnu højere 
grad at blive stedet ”hvor det gode liv leves”,« siger Lars Hoppe fra initiativgruppen.

Han og de øvrige medlemmer i gruppen har en vision om, at Galten-Skovby skal blomstre i et 
samspil mellem lokale foreninger, initiativrige borgere og erhvervslivet. Det er gruppens 
fornemmelse, at der i lokalområdet er mange borgere, der gør sig tanker om lokale indsatsområder.

»Vi håber at folk byder ind, hvis de har noget, de brænder for. De kan melde sig til konkrete 
projekter eller områder. Vi har på ingen måde tænkt os at sætte en afgrænsning. Vi vil egentlig bare 
gerne have, at der sker noget liv og udvikling i området. Og vi vil gerne hjælpe ideerne på vej,« 
siger Lars Hoppe og tilføjer:

»Potentialet i projektforumet er, at vi får sat nogle ting i gang, der ikke bare bliver til overordnede 
planer. Samtidig er det nemmere at søge midler og få et projekt gennemført, hvis man har en formel 
ramme at henvise til.«

Allerede ved bymødet 22. februar bliver det muligt at melde sig til specifikke projektgrupper, og til 



selv at bringe forslag til projekter i spil og søge sammen med ligesindede. I løbet af marts indkaldes 
herefter til det første møde. 

Allerede mange ideer i spil

Konkrete forslag om en udbygning af stisystemet i Galten Skovby, med oplevelsespunkter og grønne 
mødesteder er blot én ud af en mængde ideer, der allerede er under udvikling i det lokale 
projektforums første arbejdsgruppe. Den kalder sig ‘Projektgruppen vedr. grønt friluftsliv’ og her 
indeholder idékataloget blandt andet ideen om Østergårdsstien som “stimotorvej”, der går ud på at 
udvide og styrke stisystemet helt fra Galten vest til Skovby øst, for at gøre det både lettere og 
sjovere for borgerne at komme af sted på skovtur, løbetur eller gå- og cykelture. Et andet punkt er 
“Lokale historier på farten”, der omhandler ideen om informative og oplevelsesrige læse- og 
lytteposter på udvalgte steder, hvor borgerne med smartphones som medie kan læse og lytte til 
f.eks. lokalhistoriske facts. 

I idekataloget indgår også projektforslaget døbt “Skovby-skoven”, der går ud på, at der skal 
etableres et rekreativt skovområde i den østlige del af Skovby til glæde og gavn for området. 
Tilsvarende indgår bl.a. tanker omkring grønne oplevelser i Lyngbygård Ådal, oplevelses- og 
aktivitetsrum i bymiljøet samt gentænkning af Galtens bymidte i det idekatalog, gruppen 
præsenterer på borgermødet.

Projektgruppen vedr. grønt friluftsliv og initiativtagerne til ‘Projektforum Galten-Skovby’ tæller 
følgende ni personer: Lars Hoppe, Skovby, Henrik Piihl, Galten, Birger Johansson, Skovby, Kristian 
Skovhus, Galten, Anni Jensen, Galten, Jørgen Baastrup Nielsen, Skovby, Niels Jørgensen, Galten, 
Karen Lindemann, Galten og Arne Nielsen, Galten.
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Vedhæftes findes vignet for Projektforum Galten-Skovby samt fotos af Lars Hoppe.

For yderligere oplysninger kontakt Lars Hoppe, tlf. 4185 5707 eller mail: lars.hoppe@hotmail.com


