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Overordnet beskrivelse:
Galten er en by med ildsjæle, en aktiv by med en masse potentialer via foreninger, aktive borger og selvstændighed i 
form af skole, idræt og handelsliv. Galten centrum består af torvet, butikker, biohuset, bibliotek, parkering og parkområde. 
Områderne ligger umiddelbart tæt på hinanden men forsvinder i byens ”larm” og har ikke visuel sammenhæng.
Midtbyen mister i dag butikker og byen er præget af parkering og biltrafik frem for foreningsliv, aktivitet og liv. Hovedidéen 
er at holde lidt længere på de folk der er i byen for at handle eller tiltrække flere via mere synlige aktive borger og for-
eningsliv. At lave gode attraktive udearealer hvor der er et reelt behov for borgerne, og hvor ildsjæle i byen kan være med 
til at aktiverer og inspirerer såvel nye og eksisterende borger til at skabe en levende by. Steder der udsmykker, giver rum 
til det lille ophold eller plads til gamle såvel som nye arrangementer.
Torvet, butikkerne, biohuset, bibliotek, parkering og parkområde, ligger fysisk tæt på hinanden. Ideen er at understrege 
denne nærhed via bindeled og på denne måde skabe en sammenhæng mellem byens magneter -som tilføres yderligere 
attraktive funktioner. 

De nye magneter er:
Torvet
Fortællerpladsen 
Aktivitetsparken

Disse steder ligger i sammenhæng og understøttes af henholdsvis parken, biblioteket, biohuset og butiksmiljøet. Yderli-
gere består projektet af en række forbindelsesled der sammenkobler by og dens magneter.

De udvalgte forbindelser er:
Forbindelsen mellem Torvet og Fortællepladsen
Forbindelsen mellem Torvet og Aktivitetsparken
Forbindelsen mellem Nytorv og Søndergade
Forbindelsen mellem Nytorv og Torvet
Forbindelsen mellem Bytoften (parken) og Søndergade

Bindeleddene mellem magneterne, der udgøres af smalle passager mellem husene,  bearbejdes med lysende stakitter 
med underfundige udskæringer, fuglepullerter, finurligt udsmykkede belysningsmaster, lysende facader med fuglemotiver 
og vandelementer. Forløbene opnår dermed en visuelt samlende virkning der giver tryghed og liv når man færdes.

Image:
Det grønne ses som et særligt træk i Galten og dette indarbejdes i projektet som grønne lommer, espalier og fugletiltræk-
kende elementer/beplantninger.

Projektet bygger på et generel økonomisk dogme:
”Mer` værdi skabes via behov, og tilføjelse af visuelt stærke elementer og funktioner.”
Dette gør at der i projektet er indtænkt få dyre belægningsskift og meget i funktion, borgerbehov og synlighed.

GALTEN MIDTBY
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FORTÆLLEPLADSEN 

FORBINDELSEN 
mellem fortællepladsen og torvet

FORBINDELSEN 
mellem torvet og nytorvFORBINDELSEN 

mellem torvet og aktiviteltspladsen

FORBINDELSEN 
mellem bytoften og søndergade

Stiboulevarden

Vej-/ kloarkrenovering

Primær projektområde

FORBINDELSEN 
mellem søndergade og nytorv

TORVET

AKTIVITEKTSPLADSEN
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FORTÆLLEPLADSEN 
Ved biblioteket

Den interaktive 
historie bænk

Spotlight

Infosøjle

Fuglebad

Torvet

Søjler med wire og 
klatreplanter

Søjler med wire og 
klatreplanter

Eksistrende parkering

Elvæ
rksvej

Søjler med wire og 
klatreplanter

Fugle espalier

Fugle espalier

Bibliotek
Bibliotekspladsen idag

Inspiration

Siddeplinte

Scene

Ny beplantning

Siddeplinte

Fuglehuse

Paradisæbletræer

ParadisæbletræerSkiftende lysmotiver
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FORTÆLLEPLADSEN 
Ved biblioteket

Funktionsønsker:   
Noget der understøtter biblioteket - en funktionel plads med siddepladser til arrangementer, gøgl og fortæl-
linger.

Idé:     
Pladsen bygger på idéen om en fortællerplads, hvor den gode historie er i fokus. Midt på torvet placeres fortællerbæn-
ken hvor den lokale skole og udvalgte foreninger kan indtale historier. Hver gang man sætter sig på bænken fortælles 
en historie. Historiens genre afhænger af tidspunkt på døgnet. På særlige dag omdannes bænken til en scene til fore-
drag, klovn eller lign. arrangement. Over pladsen svæver et espalier af blomstrende klatreplanter. Pladsen omkranses 
af espalier, fuglebassiner, fuglehuse og særlige fuglevenlige beplantninger. Pladsens udformning med de mange espa-
lier er med til at skabe visuel kontakt og designmæssig sammenhæng mellem byens øvrige magneter.
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FORTÆLLEPLADSEN 
Ved biblioteket

Den interaktive 
historie bænk

Fugle espalier

Søjler med wire og 
klatreplanter

Paradisæbletræer

Fuglehuse
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FORBINDELSEN
mellem fortællepladsen og torvet

Forbindelsen mellem torvet og Fortæller-
pladsen males belysningsmasterne og før 
tilføjes udsmykning i form af malede motiver. 
Fuglepullerter opstilles langs forløbet.

Forbindelsen idag

Inspiration
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TORVET 
Foran biohuset

Torvet idag

Inspiration
Fast overdækning

Storskærm Fællesgrill

Slotsgrus

Eksisterende belægning

Biohuset

Eksisterende træ

Fortov

Fast overdækning
Mulighed for 
opsætning af 
sejl

Paradisæbletræer

Byrumsmøbel

Eksisterende 
lygtepæl

Eksisterende 
Parkeringsplads

Eksisterende 
Parkeringsplads

Indkørsel

Eksisterende 
lygtepæl

Søndergade

Fuglepullerter

Fuglepullerter

Uplights på 
træer

Uplights på 
træer

Paradisæbletræer

Søjler med wire og 
klatreplanter

Søjler med wire og 
klatreplanter
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TORVET 
Foran biohuset

Funktionsønsker:   
Event-plads, café, ophold, overdækning, omdannelse fra p-plads til Torv, fællesspisning, markedsdag, 
udstilling, petanquebane. Noget der understøtter biohusets 30.000 besøgende hver år. 

Idé:     
Pladsen bygger på idéen om en multifunktionel plads som understøtter handelslivet og biohusets besøgende samt de-
res 70 frivillige. Parkering og ind/udkørsel omlægges således at pladen i fremtiden kan friholdes for parkering og kørsel. 
Idéen er at skabe en delvis overdækket plads med siddepladser, strømudtag, vandhane, grill og storskærm således at 
der skabes et frirum til torve dag, åben bio, fællespisning, udstillinger osv. Pladsen belægges yderligere med slotsgrus der 
også egner sig til petanque. Mellem de grønne espalier udspændes sejl eller monteres faste tage. Pladsens defineres af 
rækker af bærmisbel og særlige pullerter/bænke der er udformet som fugle. Et stort flytbart møbel skaber til hverdag en 
flot afgrænsning mod parkeringen. På særlige dage kan denne flyttes og parkeringspladsen lukkes således at både torv 
og parkering kan bruges til ophold. Pladsens udformning med de mange espalier/ søjler er med til at skabe visuel kontakt 
og designmæssig sammenhæng mellem byens øvrige magneter.

Markedsplads
Udendørs 
biograf

Fællesgrill

Opholdsmøbel
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FORBINDELSEN
mellem torvet og aktivitetsparken

FuglepullerterVægudsmykning 
med belysning

Ny beplantning

Blomsterstakit

Søjler med 
belysning
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FORBINDELSEN
mellem torvet og aktivitetsparken

Forbindelsen  mellem Torvet og aktivi-
tetsparken udføres i form af et lysene 
stakit, fuglepullerter, fugle på udvalgte 
facader og udsmykkede belysnings-
master.

Forbindelsen idag

Inspiration
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AKTIVITETSPARKEN
Ved bytoften

Fortov
Udendørs fitness

Parkour

Eksistrende sti

Betonmøbel

Eksistende belægning

Ny beplantning

Klatretorv

Klatrenet

Paradisæbletræer

Paradisæbletræer

Leg

Fuglehuse

Faldsand

Eventuel fremtidig skatepark

Græs

Græs

Eksistrende sten

Søjler med wire og 
klatreplanter

Aktivitetspladsen i  dag

Inspiration
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AKTIVITETSPARKEN
Ved bytoften

Funktionsønsker:   
Byport (parkport), ophold for alle, bedre sammenhæng/synlighed med torvet, skate, klatre, udendørsfit-
ness, leg. 
Idé:     
Pladsen bygger på idéen om et aktivt grønt bindeled mellem byen og parken. Høje klatre, balance, fitness 
og legesøjler danner liv og synlighed mellem by og park. Niveauspringet omdannes til en sidde-, slænge-, 
legeskulptur hvor også skaterne kan more sig. Stedet bliver på denne måde både et pejlemærke samt et 
aktivitetssted for motionsløberen, dagplejemoren eller skateren. 
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FORBINDELSEN
Mellem søndergade og nytorv

Forbindelsen mellem Nytorv og Søndergade udføres i form 
af et lysene stakit, fuglepullerter og ny beplantning.

Nyt stakit med blomstermotiv 
og belysning

Fuglepullert
Ny beplantning

Ny beplantning

Forbindelsen idag
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FORBINDELSEN
mellem nytorv og torvet

Eksistrende græs

Paradisæbletræer

Klatreplanter 

Den gamle spar

Gi’ gaven

Torvet

Nytorv

Eksistrende asfalt

Paradisæbletræer

Fuglemotiver i 
termoplast

Inspiration

Forbindelsen idag



byMUNCH by- og landskabsdesign                                                                                                                        indehaver  anita munch jensen * landskabsarkitekt * MAA - MDL  mejlgade 43a * 8000  aarhus  c * tel. +45 60886668 * info@bymunch.dk * www.bymunch.dk * cvr. 33355793 * reg. 7729 * konto nr. 4021 991 

FORBINDELSEN
mellem nytorv og torvet

Forbindelsen mellem Nytorv og Tor-
vet  udføres med lysende fugle på 
udvalgte facader, grønne vægge og 
nye træer med uplights. Belægnin-
gen udsmykkes med fugle i termo-
plast
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FORBINDELSEN
mellem bytoften og søndergade

Paradisæbletræer
Græsarmering

Søndergade

Eksisterende
parkering

Eksistrende belægning

Eksistrende belægning

Regnvandsbassin

VandplanterVandrende

VandlegSti til 
Bytoften

Inspiration

Forbindelsen idag
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FORBINDELSEN
mellem bytoften og søndergade

Forbindelsen mellem Bytoften og Sønder-
gade udføres med nye træer, vandrende 
med rislende vand og et sumpbed med 
vandplanter. Træer oplyses med uplights.
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Galten står for en omfattende kloakomlægning og i denne forbindelse er der på denne side opsam-
let idéer til hvilke overvejelser man bør gøre sig når tid kommer.

Udvalgte ideer:

Vandrensende sumpbede: i stedet for at lede overfladevandet direkte i kloakken kan dette ledes i 
sumpbede der renser og via fordampning sænker mængde og forureningsniveauet på det vand der 
ledes videre i kloakken.

Legende vandrender: Vandrender frem for mange kloakriste. Vandrenderne tænkes lavet med for 
skellig bund, og som et legende oplevelseselement der giver forskellige lyde og rislen. 

Vejtræer: Forbedre luft og biodiversitet, samt styrker gadernes sammenhæng og arkitektur.

Legeopholdsgader: Udvalgte områder f.eks. vejområde ved torv og bibliotek kan i fremtiden med 
fordel gøres til lege/opholdsområde for leg og ophold.

Cyklister: Byen har i dag 2 primære gang/cykelruter i byen (nord/sydgående over torvet og øst/
vestgående over torvet - Stiboulevarden) Disse ruter ønskes i fremtiden opprioriteret og gjort mere 
sikre. Yderligere betegnes krydset Østergade/ Elværksvej som særlig farlig for de bløde trafikanter 
der kommer fra Østergårdsstien.

GADEBELÆGNINGER, KLOAK, GADESTATUS OG TRAFIKSIKKERHED:




