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Også i det forløbne år har et af vore projekter fået kommunal anerkendelse. Arbejdet med at forskønne og
gøre Torvet mere anvendeligt, blev tildelt den kommunale arkitekturpris. Glæden er rigtig stor, ikke mindst
fordi gangbroerne ved Sømosen ligeledes blev belønnet. Flot at 2 frivillige projekter i Galten har fået dette
skulderklap.
Home Galten havde indstillet Projektforum Galten-Skovby til Homeprisen sammen med rigtig mange andre
initiativer. Tak til Home.
Vi er blevet bedt om at stille med en repræsentant til §17.4 udvalget om byernes vækst, der i efteråret 2016
har arbejdet med ideer til udvikling af Galten-Skovby. Andre tilsvarende grupper har arbejdet med Hørning,
Ry, og Låsbys udvikling.
Det forløbne år har været et godt arbejdsår, hvor nogle store projekter har taget rigtig mange arbejdstimer.
Det helt store projekt var at få etableret en Skaterpark på Bytoften i Galten. Projektet har været længe
undervejs, og været udsat for rigtig mange udfordringer. Så meget mere er det glædeligt, at det nu er
realiseret uden, at der er gået ret meget på kompromis med tanken om et område med muligheder for alle
former for skatning, rulleskøjteløb, board mv.
Der var en af de gode julegaver at se de første tage anlægget i brug. Projektforum Galten-Skovby blev i sin
tid oprettet for at understøtte projekter der var ønske om, enten fra områdets borgere eller os i
bestyrelsen. Vi tog i efteråret 2015 initiativ til at sætte gang i Skovby. Det har vist sig, at der var mange gode
projekter at tage fat på. Nogle var lige til at igangsætte, og andre projekter har krævet mange møder, mange
kontakter og andre projekter inddraget. Det har også vist sig, at der i projektperioden har været en del
udskiftning af de aktive. Nogle er gået ud af arbejdet og nye er kommet til. Sådan må det vel være i en
dynamisk proces.
Vi er i 2015/16 blevet samspilspartner med Skanderborg Forsyning, der arbejder på at lave et vandprojekt
fra Skovby Skolen til Skovby Skoven, hvor der skal etableres en nu sø, Tinbæksøen. Skanderborg Kommune
har også del i projektet, og det har givet gode resultater at arbejde sammen.
Vi har haft en gruppe til at arbejde med et kogræsserlaug, efter vi på sidste generalforsamling fik et oplæg
om ideen bag. Det har vist sig meget svært at finde et egnet stykke jord, der opfylder de kriterier der er
opstillet af gruppen.

Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen har i det forløbne år holdt 4 bestyrelsesmøder siden sidste års generalforsamling 15 marts 2016.
Vi har i det forløbne år arbejdet med at samle op på igangværende projekter, styre økonomien og tegne
foreningen udadtil i det omfang det ikke drejer sig om enkeltprojekter. Det er tovholderen for det enkelte
projekt der tegner projektet.

Medlemmer
Projektforum Galten Skovby nyder stor anseelse i lokalområdet, men er også afhængig af økonomisk støtte.
Tegning af medlemskab kan ske 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 94366612360675 i Jutlander Bank.

Gang i Skovby.
I sidste beretning var der et oplæg fra den gruppe af borgere, der den 5. januar 2016 var samlet for at se på
muligheder i det gamle Skovby.
Der kom rigtig mange forskellige ideer til opgaver, det kunne være godt at tage fat på:


Parkeringspladsen syd for kirken, var ikke noget kønt syn. Projektforum har fået lavet et
skitseprojekt med en mere anvendelig parkeringsplads, med en rasteplads i det sydvestlige hjørne.
Pladsen har fået sit første lag asfalt, og vil i foråret blive gjort færdig. Der arbejdes på at lave en
”menneskelig” rasteplads i det sydvestlige hjørne med bord- og bænke sæt. Pladsen er ideel, da
flere spor går forbi, og der er mulighed for vand og toilet i forbindelse med kirken.



Forskønnelse af Ringvejen. I forbindelse med vandprojektet skal vejen graves op og nyanlægges. Vi
har i den forbindelse bedt om, at den får et udtryk, som en gammel gade med nogle riller, da det
ikke vil være muligt at få lagt brosten.



Opgang til Rema1000 fra Ringvejen har været et stort ønske fra rigtig mange. Vi har kikket på flere
muligheder. Den ”folkets vilje” sti der er kommet rundt om Rema 1000 er ikke god, da den vender
ud til en meget trafikeret vej. Rema 1000 har, efter flere møder, fået en tilkendegivelse fra
Kommunen på, at de må lave en opgang i deres nordøstlige hjørne.



Der har været set på den grønne kile mellem byen og AVK’s arealer. Der er dog ikke kommet nogen
afgørende ideer til udnyttelse ud over søen og det rekreative område.



Den første arbejdsgruppe var dermed udtømt, og det var ikke basis for at snakke mere ”asfalt”. Der
blev derfor taget initiativ til at få gang i nye grupper.



Der blev indbudt til fællesspisning i Skovby forsamlingshus i september måned, hvor Erik Korr
Johansen fortalte om Skovbys historie på 45 minutter. Godt oplæg, som meget let kunne udvides til
et langt større oplæg. Efter aftensmad var der tid til ide generering. Der kom rigtig mange gode
ideer at få gang i



Identitetsskabende aktiviteter

På et opfølgningsmøde blev der nedsat 3 grupper:

En gruppe om et rekreativt område ved Tinbæksøen. I forbindelse med etablering af Tinbæksøen ønsker vi
etablering af shelterplads med 2 eller 3 shelters, bålhus, bord og bænkesæt og toiletfaciliteter. I forbindelse
med etablering af cykelsti forbi Tinbæksøen vil der være mulighed for overnatning og rast. Området vil
ligeledes kunne bruges af skoleklasser, dagplejemødre familier på cykeltur osv.

Kommunen har givet tilsagn om tømning af skraldepande og opfyldning af brænde. Skovby vandværk er
forespurgt om mulighed for vandforsyning. Indtil nu har vi fået sponsoreret 2 shelters og 3 bord/bænkesæt
fra håndværkerskolen i Hadsten. Der skal søges fonde til indkøb af bålhus med indbygget shelter og
brændeskur samt muldtoilet.
En gruppe der arbejder med at afholde fællesspisnings arrangementer med et kulturelt indhold 4 gange
årligt. Der skal også være aktiviteter for børnene, så arrangementet også er for yngre familier med børn.
Planen er, at der ud over spisningen også skal være et oplæg eller lignende. På fællesspisningen den 25.
januar var temaet Brætspil, hvor man havde en entusiastisk brætspiller til at introducere flere forskellige
spil.
Og endelig en gruppe der arbejder med formidling. Det er vigtigt for både borgere, tilflyttere og gæster at
kende Skovbys identitet. Derfor arbejder formidlingsgruppen under ” Skovby på ny” for at få fortalt alle de
gode historier om Skovby fra jernalderen til i dag.
Arbejdet går i tæt samarbejde med det grønne partnerskab om stien fra Låsby Station til Skovhuset og
gruppen har f. eks allerede sat sit præg det overordnede skiltekoncept og givet bidrag til at der kommer et
stort 3-fløjet høj skilt op ved kirkens nye parkeringsplads. Her skal alle kunne læse om Skovby i dag (f.eks.
AVK som en betydende virksomhed)og om kirken og den gamle landsby. Skiltet vil i kortform pege ud mod
den kommende shelterplads og ”søstersporet” i Lyngbygårds å. Der arbejdes ligeledes med at lave anden
formidling langs sporet.
Formidlingsgruppen arbejder desuden som PR-makker for de andre grupper - f. eks med markedsføring /PR
for fællesspisningerne i forsamlingshuset.

Fra Stiboulevarden via Spor i landskabet til Grønt partnerskab og skolesti.
Projektet omkring Stiboulevarden har været et af Projektforums helt store projekter. Det har derfor været
vigtigt for os at udvide rækkevidden mod både vest og øst. Boulevarden der før var en intern vej til stort set
alle aktiviteter i Galten Skovby bliver brugt af rigtig mange dagligt, og er rammen om det sunde friluftsliv.

I den vestlige ende
I og med at der nu arbejdes med byggemodning af Svaneparken er det oplagt at arbejde med at få
forlænget Stiboulevarden over Svaneparken og gerne videre til Vestermarksvej. I kommuneplanen er der
lagt op til at den kommende sti skal føres via det gamle Hammelbanetrace, men da denne vej ikke er farbar
på nuværende tidspunkt har vi i stedet valgt at arbejde på en sydligere linjeføring via et markskel og en
markvej. Der er 3 lodsejere inddraget som alle har skrevet under på et Spor i Landskabet.
Det var derfra åbenlyst, at det ville være forholdsvis let at forlænge stien til Låsby Stationsby, en strækning
på sammenlagt 3,9 km. Sporet vil følge Galtenvej til Låsby Stationsby, og derfra til et udsigtspunkt ved
Lyngbygårds ådal og Præstebro hvor der opstilles et bord- og bænke sæt. Stien går i et meget smukt område
langs Hammelbanens trace.

I den østlige del
Stiboulevarden går i den østlige ende til Skovby skolen og herfra til tunnellen til den gamle del af Skovby,
forbi kirken og via skolestien til Skovby skoven. På budgettet for 2016 var der afsat 640.000 til at forbedre
stien, og føre den via den gamle markvej over AVK’s jorde til Hjaltesvej og dermed til Skovhuset.
Det har været lidt kompliceret af få aftalerne på plads, men det skulle nu være klar til at sætte i gang i
foråret 2017.
Der skal her i foråret ligeledes laves en sø til klimaafvanding, og der skal lægges rør med en diameter på 1,5
meter fra tunnelen.

Alle spiller sammen.
Der har været rigtig mange aktører i gang i området omkring Skanderborg forsyning, kirken, kommunen og
projektforum. Skanderborg forsyning graver ledninger og sø til klimaprojekt. Skanderborg kommune
bidrager med stien fra Tinbækparken til Skovhuset og 500.000 til at lave de tekniske anlæg og arealerne
uden om. Projektforum vil gerne bidrage til de nye initiativer med et rekreativt område med Shelters og
borde/bænkesæt
Det har vist sig meget gavnligt at få alle aktører samlet rundt om bordet. Det har givet meget brugbare
resultater, som hele området vil få glæde af.

”Sporet mellem Låsby St. og Skovhuset”
I arbejdet med at etablere Spor i landskabet i Galten Vest, kom vi til at drøfte et grønt partnerskab, som
overbygning på det andet arbejde. Da der samtidigt var et stort arbejde i gang i Skovbyområdet var det
naturligt at knytte de 2 projekter sammen til et stort Grønt Partnerskab med titlen Sporet mellem Låsby
Stationsby og Skovhuset Vi vil dermed kunne etablere flere gode muligheder for de der ynder at bruge stierne
til gang, cykling eller som løberuter. Stierne knytter an til mange andre stier: sti til Århus via Harlev, sti til
Storring Stjær og derfra helt til Rom, stien i Lyngbygård ådal og dermed Herskind, Låsby hvorfra der går flere
stier.

Det har vist sig let at få interessenter i partnerskabet, Museet, Visit Skanderborg, Danmarks
Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Låsby stationsbys legepladsgruppe, flere grundejerforeninger,
Gyvelhøjskolen og Skovby skole og Skovbo Galten markedsføringsforening.
Projektets planlægning blev afsluttet 1. februar og der pågår nu et arbejde på at få de nødvendige midler
indsamlet til projektet. Projektbeskrivelsen er lagt som bilag til denne beretning.

Galten Bymidte fik arkitekturpris ´16
I begrundelsen motiverer dommerpanelet tildelingen til Galten Midtby med følgende:

Projektforum Galten Skovby udarbejdede forslag om gentænkning af Galten Midtby og fik det optaget i
Kommuneplanen. En arbejdsgruppe ledet af Skanderborg Kommune med deltagelse af repræsentanter fra
Projektforum Galten Skovby, Galten Markedsføringsforening, Biohuset, Biblioteket og foreninger samt en
række borgere deltog aktivt i arbejdet med udviklingen af Torvet til det resultat, som nu har opnået
Arkitekturpris ´16. Arkitektfirmaet byMunck forestod det arkitektoniske arbejde.

Skateparken
Lørdag den 10. december 2016 blev skateparken taget i brug efter 5 års ihærdigt arbejde.
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.
En væsentlig del af tilsagn om støtte var 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 frivillige arbejde, der er udført under den meget lange forberedelsesproces siden
2012.
5 år tog det. Fra idéen til skateparken blev lanceret af Claus Hvass på et offentligt Projektforum Galten
Skovby møde til anlægget nu står færdigt. Mange hurdler skulle overvindes undervejs. Kunne der bygges på
Bytoften? Krævede det andet og mere en godkendelse som legeplads? Ville anlægget påføre omgivelserne
for mange støjgener? – osv…..

Der er i perioden afholdt 2 borgermøder og utallige arbejdsgruppemøder. Claus Hvass, Claus Andersen og
Kristian Skovhus har været de gennemgående kræfter, der sammen med kommunens projektleder Viggo
Rasmussen, - samt under selve opførelsen ingeniør Herdis Jensen, ligeledes kommunen, der har styret
processen gennem det lange forløb.
Da det viste sig, at det ikke var muligt lokalt at samlet 2 mio. kr., var det en stor lettelse, at Skanderborg
Byråd besluttede sig for alligevel at bidrage med de 2 mio. kr. Projektet blev reduceret og tilpasset et mere
realistisk budget.
Arbejdet med at skaffe midler gik ad 5 spor:
1 – lokale sponsorater
2 – Centrale fonde
3 – Salg af Folkeaktier
4 – Crowdfunding
5 - Leverandør rabatter
Udvalg holder styr på brugen af skateparken. Med det formål at oparbejde og sikre en god og sikker adfærd
på anlægget, er der nedsat et udvalg, som har indgået en ”samarbejdsaftale” med Skanderborg kommune
omkring benyttelse og opgaver, som udvalget tager sig af. Udvalget er sammensat af:
Formand Claus Hvass
Bruger af skateparken, Oliver Hjortnæs
Bruger af skateparken, Aleksander R. Mikkelsen Medarbejderrepræsentant fra GJUK, Janus S. Nielsen
Repræsentant fra GJUK’s bestyrelse, Kristian Amdisen Forældrerepræsentant Claus Andersen
Indvielse af Galten Skatepark. Skate-anlægget blev godkendt af Skanderborg kommune den 9. december og
dagen efter, den 10. december blev det straks invaderet af rigtig mange børn og unge. Masser af byens
borgere og forældre lagde vejen forbi. Selv her i den milde vinter ses næsten dagligt børn og unge i
anlægget.
Den
officielle
indvielse
ventes
afholdt
i
begyndelsen
af
maj
2017.

Galten Midtby VISION ”10 i 20” = 10.000 indbyggere i 2020
GALTEN MIDTBY

Projektforum var i slutningen af 2015 initiativtager til etableringen af en bred arbejdsgruppe, samlet omkring
Temaet Galten Midtby.
Formålet var at samle input til den forestående kommuneplanproces og sikre at ”Byen” fik sat klare aftryk på
de kommende 4 års planer.
Arbejdsgruppen samledes gennem vinteren til workshops og idèmøder i Biohuset, med repræsentanter fra
GFS, Biohuset, Galten Folkeblad, Ejendomsmæglere, Pengeinstitutter, Tjørnehaven, Galten Markedsføringsforening m.fl.
Der blev samlet meget klare og markante input, holdninger og Ideer til Kommuneplanen, som f.eks.:










Central, aktiv og byvendt ”Gråzone” hvor senior livet bliver et plus for bylivet.
Opbakning til fortsættelse af Realiseringen af Stiboulevarden som akse i hele by båndet.
Torvet som kulturcentrum.
Convenience/detailhandel orienteret mod biltrafik samles mod Silkeborgvej
Ønske om markant flere lejligheder/lejeboliger vi Bymidten, krav om at de skulle bygges i flere etager
Busruten over torvet og via Svaneparken.
Bytoften forlænges/udvides mod nord – over Vestergade, knyttes til Torvet –
Fremtidssikring af bypark
Sti forbindelser mod Ådalen.

Arbejdsgruppens input blev viderebragt til kommuneplanprocessen, Kommunens Planafdeling på et
afleveringsmøde i forsommeren på Skovby Skolen, og har i den efterfølgende proces haft stor indflydelse og
indgår nu i den færdige §17.4 proces om vækst i byerne, hvor der i det færdige arbejde kan ses mange aftryk
fra gruppens arbejde.

Skovbyskoven.
Skovbyskoven er afsluttet, og det er forventningen at hegnet kan pilles ned til efteråret, så skoven kan blive
en del af det store rekreative område, der er under opbygning. Der er indtil da mulighed for at gå ind i
skoven via lågerne. Ellers passer træerne sig selv og skoven er ved at vokse fint til. Det bliver spændende om
kommunen og forsyningsselskabet laver stien og søen i år. Det vil give bedre adgang til skoven og flere
naturoplevelser.

Frugtlund ved Sømosen.
Der har over flere år været snakket om at lave en frugtlund ved Sømosen. Det er nu blevet undersøgt, om
området kan og må bruges til formålet. Da arealet ligger i sø beskyttelses området vil der ikke kunne gives
tilladelse til frugtlunden. Det var elles et godt projekt.

Lokalhistorie på farten.
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 får viden om hvad vores nuværende kommune bygger på. Det tænkes lavet
så man kan læse om stedet, se et billede fra gammel tid og evt. QR kode til telefonen. Der arbejdes nu med at
skrive historierne og søge fonde til finansiering af stolper og opsætning af historierne. Arbejdet indgår i det
store projekt Sporet mellem Låsby og Skovhuset.

Fællesdyr i byen.
Projektet drejer sig om at finde synergierne i hvad der kan være af udfordringer ved dyr og vedligehold af
grønne områder. Mange grundejerforeninger har 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.
Ved at skabe netværk, vejledninger og fælles adgang til værktøjer, vil vi give grundejerforeningerne en let
mulighed for at holde forskellige dyrearter på områder hvor grundejerforeningerne selv ønsker dyr, som både
kan vedligeholde områderne og fungere som klappe dyr 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 til fods eller 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. På
sidste års generalforsamling fortalte medlem af Danmarks Naturfredningsforening Sebastian Jonshøj, om
hvad en kogræsserforening er for en størrelse, og projektforums bestyrelse sendte ideen til vejrs som en
prøveballon blandt de fremmødte. Der har vist sig at være god opbakning, og en nedsat projektgruppe har
efterfølgende arbejdet på at finde et egnet areal, således at der kan startes 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.
Med hensyn til Kogræsserforeningen, så strandede vi på at det var meget svært at finde egnede arealer, der
har rette kombination af naturindhold, størrelse og beliggenhed til at være attraktivt for en nystartet
kogræsserforening. Projektet er derfor på stand by.

Velkomstpakke til tilflyttere.
Der har de seneste år været en stor tilflytning til vores del af kommunen, og som supplement til den
velkomstpakke Skanderborg Kommune tilbyder, arbejder vi på også at lave en lokal velkomstpakke.
Foreløbig er planen, at vi vil forsøge at samle områdets foreninger og organisationer og i samarbejde afholde
1-2 arrangementer årligt hvor vi vil præsentere det righoldige udbud at foreninger og aktiviteter som vores
område byder på. Det er vores ønske at tilflytterne vil føle sig godt taget imod, og hurtigt vil blive en aktiv del
af vores lokalsamfund.

Tak for et godt arbejdsår.
2016/2017 har været et godt arbejdsår, der er gang i rigtig mange store og gode projekter. Vi har haft mange
aktive mennesker, der har gjort et godt stykke arbejde i udviklingen af Galten-Skovby. Vi har mange opgaver
der går videre i det kommende år, og med den erfaringer vi har høstet i de forgående år, vil der også blive sat
mange nye projekter i gang i det kommende år.

På bestyrelsens vegne
Karen Lindemann
Formand

