
 

Støtte til ny sti fra Skovhuset til Låsby Station 

Galten Sparekasses Fond støtter en bålhytte. Et grønt partnerskab står bag 10 km sti i Galten 

og Skovby 

Jutlander Bank i Galten, der administrerer Galten Sparekasses Fond støtter et ambitiøst grønt partnerskab 

med intet mindre end 110.000 kr. Den største enkeltstående donation fra fonden går til opførelse af en 

bålhytte ved Tinbæksøen og Skovbyskoven. Bålhytten indgår i et grønt partnerskab, der arbejder med et 

knap 10 km langt stiforløb fra Skovhuset ved landevejen i Skovby til den gamle station i Låsby. 

Morten Greve, afdelingsdirektør i Jutlander Banks Galten-afdeling, sagde ved overrækkelsen af  donationen:  

Projektforum Galten-Skovby er ildsjæle, der har fået en pokkers god ide, og en pokkers dyr ide! 

Jeg må tilstå, at jeg har glædet mig meget til at annoncere beløbet på denne donation, dels fordi jeg løfter 

sløret for den største donation i min tid som afdelingsdirektør, men også fordi vi som lille fond kan være 

med til at etablere noget, der rækker mange genrationer ud i fremtiden. 

Jeg glæder mig over, at Jutlander Bank Hytten kan blive en realitet, når jeg tildeler Projektforum Galten 

Skovby en donation på  KR. 110.000,- 

Initiativtager Karen Lindemann fra Galten-Skovby Projektforum er rigtig glad for støtten til projektet og 

partnerskabet. 

- Med den nye bålhytte og stien får Galten-Skovby en ny perle for de naturglade, både store og små. Og vi 

bliver endnu bedre forbundet med alle stierne og ruterne i Søhøjlandet. Derfor glæder vi os også meget til at 

komme i gang med det naturskønne stykke fra Galten Vest til Låsby Station, siger hun. 

- Stien er ikke kun til glæde for vandrere – også skolerne kan få stor glæde af, at de er forbundet med 

Skovby Skoven, den kommende Tinbæksø og den kommende shelterplads, lyder det fra Karen Lindemann.  

Et samarbejde om formidling med Gyvelhøjskolen og Skovbyskolen, betyder at stien får stemplet Skolespor 

med støtte fra Spor i landskabet. Også Friluftsrådet, Håndværkerskolen i Hadsten og kommunale puljer 

støtter projektet, der løber op i godt 800.000 kr. 

Landskabet fortæller historien 

På en del af sporets vestlige del følges det ad med det gamle banetracé, der i sin tid forbandt Låsby Station 

og Skovby, og i midten følger det stiboulevarden mellem Skovby og Galten. Stykket fra Galten Vest til Låsby 

Station står nu for tur. 

Hele vejen langs sporet er der planer om at opsætte skilte med gode kort, så vandringsfolket kan orientere 

sig og f.eks. blive inspireret til en afstikker til sporene ved Lyngbygaards Å. Ved torvet i Galten og ved 

Skovby Kirke vil gruppen bag projektet gerne formidle historierne om Galten-Skovby. Både historier fra 

gamle dage og dem om nutidens moderne hverdagsliv, udstykningerne, virksomhederne og skolerne.  

Alle de næsten 10 km spor bliver afmærket med pæle med gule prikker på, og på passende pausesteder 

sættes borde/bænkesæt op.  



 
Projektet er støttet af: 

Galten Sparekasses Fond (Jutlander Bank i Galten)  

Friluftsrådet 

Spor i landskabet  

Håndværkerskolen i Hadsten 

Skanderborg Kommunes Skønpulje  

Skanderborg Kommunes pulje til Grønne Partnerskaber 

Det grønne partnerskab:  

Projektforum Galten-Skovby 

Legepladsgruppen fra Låsby Stationsby 

Lodsejere 

Galten Markedsføringsforening 

Grundejerforeninger 

Gyvelhøjskolen 

Skovbyskolen 

Danmarks Naturfredningsforening Skanderborg 

Friluftsrådet Kreds Søhøjlandet 

VisitSkanderborg 

Skanderborg Kommune 

For mere information kontakt gerne Karen Lindemann på 51 50 93 47. 

 


