Skatepark ”

Vi mangler et sted, hvor børn, unge og familier
kan samles i Galten Midtby.

En Skatepark på Bytoften kan skabe en helt ny aktivitet i GFS. Det indebærer en unik mulighed for motion,
liv i byen og flere tilflyttere.

Bytoften - Galten

Helen Óladóttir Kristiansen, hovedformand i Galten
Forenede Sportsklubber (GFS)

Juni 2016

Visionen er at skabe en unik skatepark midt i Galten. En sikker skatepark for alle aldre
og generationer uanset om man bruger skateboard, BMX, løbehjul, rulleskøjter eller er
tilskuer. Sammen med omdannelse af Torvet vil skateparken tilføre Galten midtby bevægelse og liv med henblik på en ny fælles byidentitet.
Arkitektonisk og funktionelt kommer Torvet og skateparken til at hænge sammen. Projektet er aktivitetsskabende og nytænkende i Skanderborg Kommune. Den første
skatepark af sin art i hele Østjylland.

Vision
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”

Som formand for byfestudvalget kan jeg kun bakke op omkring en skatepark
på Bytoften.

Midtjyllands Avis 3. maj 2014:

Der vil være rigtig mange muligheder forbundet med en sådan park. Eksempelvis
forskellige shows, workshops, konkurrencer og meget mere, som byfesten vil være
fælles om og arbejde hen imod.

Søren Riis, formand for Galten Byfest

Formål
Projektets formål er at skabe et unikt koncept for en anderledes skatepark for alle. Der
bliver tale om en ny form for skatepark, som ventes at tiltrække national interesse pga.
af følgende nye elementer og fordele:


For alle lige fra uøvede børn og unge på løbehjul, rulleskøjter til eksperter på skateboard og BMX.



Med særlig fokus på sikkerhed med styrede og differentierede forløb for såvel begyndere, øvede som eksperter.



En klassisk pool/bowl bliver kombineret med street-område samt rails, banks og
obstacles.



De sammensatte formsprog vil rykke grænser for, hvordan vi opfatter parker i almindelighed og deres samspil med skateparker.



Et samlingsstedssted for alle aldre og generationer.



En klassisk bypark udvikles til en aktiv sportspark, der summer af liv og aktiviteter.



Lige i centrum af Galten og skaber et nyt attraktivt byrum, der vil styrke hele bylivet.

”

Jeg synes hele ideen med en skatepark på Bytoften er fantastisk.
Bytoften mangler et element, som kan gøre det hele lidt mere levende.

For de unge vil det være et godt samlingspunkt, især også for dem som måske ikke
lige spiller fodbold, men som dyrker en sportsgren, som vokser mere og mere.

Henrik Sigaard, nabo
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Aarhus Stiftstidende 30. juni 2014:

”

Det er en rigtig god idé! Skateparken kunne blive et sted, hvor vi går hen, når vi har fri. Vi er
sikre på, at mange vil bruge parken og Bytoften
mere.

Det vil gøre Galten til en bedre by. Vi får et sted at være, hvor man kan mødes i stedet for at gå rundt og ikke
rigtig have noget at give sig til.

Elevrådet, Gyvelhøjskolen
byMUNCH
Landskabsarkitekt Anita Munch

Baggrund
Galten er en by med ildsjæle, en aktiv by med en masse potentialer i kraft af foreninger, aktive borgere og selvstændighed i form af skole, idræt og handelsliv. Ved alle indfaldsveje
skiltes med mottoet: ”GALTEN – SKOVBY hvor det gode liv leves”.
Galten centrum består af torvet, butikker, Biohuset, bibliotek, parkering og parkområde. Det særlige ved byen er det meget aktive foreningsliv, og de meget engagerede borgere.
Mødestedet er typisk i idrætshallen eller i foreningerne. Men byen mangler en markant attraktion og aktiviteter, der lokker borgerne ind i centrum. Et aktiv der øger lysten til ophold,
samvær på tværs af generationer, rekreativ bevægelse, skaber mere samhørighed/fællesskab og mere handelsliv. Der er også behov for et mødested, hvor borgere der ikke nødvendigvis tiltales af foreningslivet, kan deltage aktivt eller passivt i fællesskabet.
Parkområdet Bytoften er et dejligt grønt område, hvor der er mulighed for at spille bold, basket eller dyrke andre former for motion. Derudover indeholder Bytoften en amfiscene,
hvor foreninger arrangerer forskellige kulturevents i løbet af året. Bytoften danner også rammerne om byens tilbagevendende byfest. Der er således mange aktiviteter for den brede
målgruppe. Men der mangler noget, som især børn og unge kan se som en legeplads – en ramme de kan have et fællesskab omkring. Der er lagt op til en central placering, hvor der
kommer mange mennesker, og skateparkens muligheder for fysisk aktivitet og socialt samvær vil skabe mere liv i byen og vil give et løft i området.
Skanderborg Kommune har tidligere vurderet, at anvendelsen er i overensstemmelse med Kommuneplanens rammer for området og ikke har så væsentlig en karakter, at dette nødvendiggør gennemførelse af en lokalplan. Bytoften er i øvrigt i det oprindelige skøde blevet foræret til kommunen til følgende formål: ”sportsplads, offentlige forlystelser og dyrskuer.” Der er i forvejen et offentligt toilet i Bytoften.
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Borgerinddragelse

Indhold

I idé-udviklingsfasen og det indledende projekteringsarbejde har der været samarbejde
med Galten Junior- og Ungdomsklub, Galten Forenede Sportsklubber, der tæller 2000
medlemmer, Galten Markedsføringsforening, skolerne og børnehaverne. En gruppe af erfarne skatere med erfaring i, hvordan en moderne skaterpark bør anlægges, så den rummer såvel små nybegyndende børn som erfarne skatere, står i spidsen for udviklingsprojektet. Hertil kommer to store facebook-grupper.

Skateprojektet blev drøftet indgående på et offentligt borgermøde 13. marts 2014 i forbindelse med igangværende projektering af fornyelse og renovering af Galten Midtby.
Som følge af lokal debat om potentiel støj fra skateparken, parkeringsforhold og fremtidig drift anbefales en placering i det nordøstlige hjørne af Bytoften med naturlig sammenhæng med Torvet. Et konsulentfirma har undersøgt støjpåvirkningen i Bytoften.
Støjberegninger viser, at skateparken ikke vil støje over de tilladte grænseværdier

Der er således tale om høj grad af borgerinddragelse, hvilket indebærer et eksemplarisk
samarbejde mellem Skanderborg Kommune, Projektforum Galten-Skovby, en aktiv skategruppe, Markedsføringsforeningen og en række andre aktører.

Målgruppen er såvel børn som unge og voksne. Anlægget søges indrettet i zoner tilegnet henholdsvis skateboard, løbehjul, rulleskøjter og BMX-cykler. Skategruppen vil påtage sig ansvar i forbindelse med den daglige drift. Brugerne søger samarbejde med
Galten Forenede Sportsklubber.
Parken vil af sikkerhedsmæssige grunde blive opdelt i fire flow-zoner afhængig af erfaring og tempo:
1. Street-zone, hvor alle kan bevæge sig blandt en variation af udfordringer
2. Begynder-zone for mindre børn og uøvede skatere
3. Middel-zone for øvede skatere
4. Ekspert-zone på højt teknisk niveau
På en naturlig måde integreres mindre forhindringer, som adskiller mindre børn fra øvrige områder med erfarne skatere. Samtidig kommer Skateparken til at fremstå som en
samlet arkitektonisk enhed med en udfordrende variation af muligheder.
Det altafgørende i Galten Skatepark, at der skal der være plads til alle. Sammen med
erfarne skatere er der lagt afgørende vægt på at idéudvikle dette koncept, der gør parken unik og den første af sin slags på landsplan. Styregruppen tror på, at vi med Galten
Skatepark vil kunne vække opsigt og inspirere andre bysamfund til tilsvarende ideer.
I forbindelse med tiltrængt renovering af Galten Midtby er Skanderborg Kommune i
gang med at udføre trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger og har etableret et nødvendigt klimatilpasningsanlæg - dvs. regnvandsbassin naturligt integreret i Bytoften.
Den endelig udformning udarbejdes i tæt dialog mellem en aktiv skategruppe i Galten,
skateeksperter fra Glifberg - Lykke koordineret af landskabsarkitekt Anita Munch fra arkitektfirmaet byMUNCH.

”

Som idræts-, leg og bevægelsesbørnehave er vi aktive for at tilbyde børnene
nye muligheder for bevægelse og indlæring.

Jeg ser skateparken som et spændende udflugtsmål for institutionen, hvor børnene
kan udnytte parkens muligheder på forskellige og evt. alternative måder.

byMUNCH
Landskabsarkitekt Anita Munch

Lisbeth Højvang, leder af Børnehaven Porskjær
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Projektforslag og situationsplan
Landskabsarkitekt byMUNCH
Skateeksperter Glifberg-Lykke

6

Opvisning til Galten Byfest
29. maj 2014
Se film på YOU TUBE (2:15 min.):
www.youtube.com/watch?v=rtG0SVsCrgw&feature=youtu.be

Potentiale
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Organisation
Anlægsmæssigt er nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra Projektforum
Galten-Skovby, Skattegruppen i Galten, Teknik og Miljø samt Staben for Kultur, Borgere
og Planlægning i Skanderborg Kommune. Denne styregruppe har været i løbende dialog
med Galten Markedsføringsforening, Galten Forenede Sportsklubber, BioHuset i Galten
og Galten Bibliotek. Styregruppe varetager også lokal dialog med berørte borgere, koordination af fundraising, overordnet kommunikation samt koordination med rådgivere og
entreprenører.

Tidsplan
April - december 2014:
Januar - maj 2015:
Juni - september 2015:
Oktober - december 2015:
Januar - marts 2016:
April 2016:
Maj - august 2016:
September 2016:

Dialog med interessenter, skitseforslag og fundraising
Fundraising og politisk behandling
Projektforslag
Hovedprojektering og myndighedsbehandling
Udbud og licitation
Restfinansiering og kontrahering
Opførelse
Forventet indvielse

Ansøger
Projektforum Galten Skovby er en frivillig forening med 30 aktive borgere og ildsjæle
som medlemmer. Foreningen arbejder på at gøre området attraktivt for bosætning og erhvervsudvikling og styrke Galten-Skovby som stedet ’hvor det gode liv leves’.
Projektforum Galten Skovby
Kristian Skovhus, bestyrelsesmedlem
Thorsvej 21
8464 Galten
Telefon: 4023 7043
E-mail: kristian.skovhus@skanderborg.dk

www.pfgs.dk
CVR: 34640483

”

GMF ser meget positivt på etableringen af en skatepark på Bytoften. Parken
vil være et alternativ til normale fritids– og samlingssted for byens børn og
unge.

Skateparken kunne være det første skridt til at binde et frirum og midtbyen sammen
til en helhed for borgerne.

Christian Berger, formand for Galten Markedsføringsforening

Galten Junior– og Ungdomsklub
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