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”Jordmoderstien” ved Lillering Skov, som er den østlige ende af Sporet mellem 
Låsby Stationsby og Skovhuset. 

 



Beretning for 2017-2018. 

Arbejdsåret 2017-18 har været et aktivt år med mange store projekter, der er skredet 
hensigtsmæssigt frem. 

Vi fik indviet skateparken, med en storslået fest i maj. Her var alle sejl sat i, og anlægget er nu i 
fuld brug med sin egen styregruppe. 

Der har været et andet stort arbejde, der har resulteret i, vi har fået rigtig flotte donationer til 
Sporet mellem Låsby Stationsby og Skovhuset.  

Der er gang i udvikling af et minigolf område ved AVK hallen.  

Fællesspisningen kører stødt og roligt med fin tilslutning.  

En arbejdsgruppe arbejder på at gøre Galten-Skovby grønnere med plantning af træer. 
Målsætningen er 1000 træer! Som §17.4 udvalget anbefalede. 

Vi har i det forløbne år været nomineret til arkitekturprisen. Prisen gik til det flotte projekt Låsby 
Søpark, der har forenet mange initiativer. Sø til regnvand, sports og legeredskaber og rekreative 
oplevelser midt i Låsby. Tillykke til Låsby. 

Det har vist sig, at vi er ret gode til at få projekter sat i gang, men vi mangler at langt flere får 
kendskab til Projektforum Galten-Skovby. Bestyrelsen har derfor arbejdet med, hvordan borgerne 
får større kendskab til os og de projekter vi understøtter. Et skridt er en opgradering af 
hjemmesiden. Der er lavet et koncept, som vore projekter fremover bliver skrevet ind i, så de kan 
lægges på hjemmesiden og her skal vi være langt bedre til at opgradere med projektets 
progressioner. 

Det har vist sig, at være letter skrevet, end udført. Vi skal blive bedre! 

På sidste års generalforsamling den 14. marts var der udskiftning af 2 bestyrelsesmedlemmer. De 2 
nye var i forvejen med i arbejdet, så det har været let at fortsætte arbejdet. Tak for en godt 
samarbejde i bestyrelsen og til de mange frivillige, der har i sær har lavet et stort stort stykke 
arbejde.  

 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen har holdt 5 bestyrelsesmøder siden sidste års generalforsamling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Bestyrelsen  har i det forløbne år arbejdet med at samle op på igangværende projekter, styre 
økonomien og tegne foreningen udadtil. Tovholderen tegner det enkelte projekt udadtil. 

Efter generalforsamlingen havde vi den 18 april et bestyrelsesmøde, hvor det kommende års 
arbejde blev drøftet. Der var på forhånd lavet en A4 side med mulige emner for videreudvikling 
af vores område. Vi besluttede os for, at samles om 2 nye projekter. Dels minigolfved AVK 
hallen, dels at få gang i arbejdet med at plante 1000 træer, som var et af forslagene i §17, stk 4 
udvalgets anbefalinger. 

 

 

 



Medlemmer 

Projektforum Galten Skovby nyder stor anseelse i lokalområdet, men er også afhængig                                                                                                    
økonomisk støtte. Tegning af medlemskab kan se 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 9436-6612360675 i Jutlander Bank. 

 

 Årets projekter: 

  Kødbenet 

Projektforum var initiativtager til en proces op til kommuneplanrevision 2016/17 om Galten midtby, 
hvor fokus meget hurtigt blev en markant styrkelse at byoplevelsen, – det at skabe et rigtigt 
Bycentrum med tæthed, mange boliger, lys i vinduerne, basis for cafeliv, hygge og bevarelse af 
handel mv. 

Der var stor enighed om at det var det, der manglede for at blive en HEL BY - i sammenhæng med 
den store igangværende vækst i de mere traditionelle parcelhuskvarterer.  Ikke mindst med den 
snarlige afslutning på Skovby Nygaard området, der endeligt samlede og skabte én by: Galten – 
Skovby, med en række forskellige bydele. 

Enigheden om at fokusere på Galten Midtby som centrum, i sammenhæng med det igangværende 
projekt med forskønnelse af Torvet, rejste spørgsmålet – er Skovby så ”nedprioriteret” 

Det afledte et tjek af facts, hvor der viste sig et ”kødben” af aktiviteter i Skovby i markant vækst 
siden 2010, hvor spiren til Projektforum blev lagt. Galten Bymidte havde i samme periode været i 
markant negativ udvikling, især omkring Torvet.

http://www.pfgs.dk/


Styrkelsen af Galten Bymidte ses derfor som en parallel udvikling til en fortsat fokusering på 
udviklingen af det stærke ”kødben” i Skovby 

 Skaterparken  

Viceborgmester Frank Damgaard holdt festtalen ved 
indvielse af Skateparken den 6. maj 2017 og sagde: 

- Kære Galten – Skovby. I må nok forberede jer på, at 
bliver offer for en del misundelse. Det har været en 
lang kamp og en sej fødsel. Der er godt tre år siden 
vi i byrådet afsatte 2 mil. til det vi kaldte ”Bynære 
aktiviteter udenfor det organiserede idræts- og 
kulturliv”. Men en hård fødsel er hurtigt glemt, når 
barnet et velskabt. 

Det har krævet kræfter, energier, vedholdenhed, 
sammenhold, opbakning og ikke mindst supplerende 
midler. Hvis vi alene skal se på kroner og øre, så har 
det kostet 3 mill. Men så er den også belyst så den 
kan bruges i skumringen og trygheden er i top. Efter 
idé og energisk indsats fra en gruppe ildsjæle med 
Claus Hvass i spidsen har vi fået det, som ikke bare 
lokale skatere kalder en FED bane …. - de kaldte den 
for Østjyllands fedeste skatepark. Fed fordi den er 
sjov. Fordi den egner sig til alle mulige slags 
skateboards, løbehjul, rulleskøjter og BMX-cykler på 
én gang. Alt sammen professionelt …………. 

 

Fakta: 

Galten Skatepark: 283 m3 beton fordelt på 1100 m2   

Bygherre: Skanderborg Kommune 

Design af skateanlægget: Glifberg – Lykke 

Rådgiver: byMUNCH – by - og landskabsdesign ApS 

Hovedentreprenør: Wonder Concrete ApS 

Lys: AURA Energi 

Samlet anlægssum ca. 3 millioner kroner 

Ibrugtaget efter afleveringsforretning 9. december 2016 

 

 

Galten Skatepark er blevet en kæmpesucces. Her kommer børn, unge og voksne hver eneste dag, 
når vejret tillader det. Også om aftenen benyttes parken flittigt, - så flittigt, at Skateudvalget har 



besluttet at slukke ned for det ellers så fantastiske lys kl. 
2330, således at naboerne kan få nattero. Det er virkeligt 
rygtedes, at banen er så ”fed” og der kommer masser af 
brugere fra andre byer for at få del i glæden  

Vi skylder en kæmpe tak til Skanderborg Kommune og de 
mange sponsorer, som gjorde det mulig at anlægge parken. 
Desværre måtte firmaet, som lige fra de første initiativer i 
2012 til at etablere skateparken, og som undervejs har 
støttet meget og frivilligt med en stor indsats, måttet 
meddele, at de på grund stort arbejdspres ikke kunne påtage 
sig at afslutte det digitale layout til laser-skæring af 
metalpladen, som sponsortavlen bliver produceret i. Men, vi 
glæder os nu over i nær fremtid at kunne opstille og afsløre 
sponsortavlen. 

 

 

 

 

 

 

 

Jordmoderstien  

Hvis vi spørger på lokalarkivet, vil vi få et vide, 
at stien fra Tinbækparken til Skovhuset i 
gamle dage blev kaldt jordmoderstien. Den 
var ligeledes markvej fra Tinbækgården til 
Skovhuset, som dengang fungerede som 
fodermesterbolig til gården. Stien er meget 
brugt af folk, der går og cykler til hovedvejen. 
Projektforum har derfor presset på for at få 
den i bedre stand. Det lykkedes i budgettet for 
2016, hvor der blev sat 640.000 kr. af til at 
renovere stien, så det nu er muligt at komme 
frem med rene sko. Samtidig blev der sat 
penge af til at lave lys på det sidste stykke fra 
Hjaltesvej til hovedvejen. Det er ligeledes med 
i projektet, at der skulle laves helle med lys på 
Århusvej. 

  ”Jordmoderstien” med sit fine forløb ved Lillering Skov 



Projektet blev færdigt i sommeren 2017, men det har desværre vist sig, at nogle bruger den nye og 
bedre sti til bilkørsel, så der har været kontakt til vejafdelingen for at få sat bomme op. Vi kan 
afslutte dette projekt, som bliver den østlige del af stien fra Skovhuset til Låsby stationsby. 

 

Stien fra Skovhuset til Låsby Stationsby 

I sidste års beretning var der beskrevet det arbejde, der er lavet for at få etableret sporet. Mange 
aktører er involveret: Legepladsgruppen for Låsby Stationsby, Galten Cityforening, Skanderborg 
Kommune, Skovbo, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Visit Skanderborg, 
Gyvelhøjskolen, Skovbyskolen, Galten Kirke, Skovby Kirke, Skanderborg Forsyning, Lokalarkivet og 
Skanderborg Museum, - og ikke mindste fundraiser Viggo Rasmussen fra Skanderborg kommune, 
landskabsarkitekt Bendt 
Nielsen samt arbejdsgruppen 
der står bag med arbejdet. 

I det forløbne år er der specielt 
arbejdet med: 

 

Fondsansøgninger:  

Uden penge ingen sti.   
Projektet er nu løbet op i en 
samlet pris på 853.413,75. 
Det store beløb stykkes 
sammen af mange flotte 
donationer fra fonde mv, 
frivillig arbejdskraft og 
Håndværker-skolen i Hadsten. 
 
Projektet bliver støttet af: 

 Skanderborg kommunes Grønt Partnerskab. 

 Skanderborg kommune, Skønpuljen. 

 Skanderborg kommune sti over 
Svaneparken. 

 Galten Sparekasses Fond (Jutlander Bank i 
Galten)  

 Nordea fonden 

 Lokale og anlægsfonden 

 Lions Club Galten-Skovby 

 Friluftsrådet 

 Spor i landskabet 

 Håndværkerskolen i Hadsten 

 Skanderborg Kommunes Skønpulje 

 Skanderborg Kommunes pulje til Grønne 
Partnerskaber 

Vi har stadig et par ansøgninger ude.  

Jutlander Bank donerede 110.000kr 



På trods heraf kunne vi på et møde den 11. december på Skovhuset fortælle, at projektet nu er  
så tæt på, at det kan sættes i gang h er i foråret. Kommer der flere penge vil der være flere gode 
ideer, som vil være med til at gør projektet langt bedre. Tak til Skovhuset for at de gav os 

re 
lokale og julegløg til at fejre resultatet i december 2017 
 

 

 



Formidlingsgruppen. 

Langs det nye spor, skal der opstilles infotavler, så gående og cyklende kan læse om områderne og 
deres historie. Sporet er et skolespor, hvorfor der skal tages højde for at hele arbejdet kan bruges 
også i børnehøjde. 

Der skal laves 2 store højskilte, som skal stå på Galten Torv og på parkeringspladsen ved Skovby 
Kirke. 

Skiltene skal være forsynet med:  
 

 Oversigtskort over stiforløbet med stihørende ”sti-sløjfer”. 

 Fortællinger i billeder og ord om fortid og nutid i området 

 Henvisning til spændende steder, der kan have interesse for lokale og besøgende. 
 

Skiltene bliver forsynet med korte tekster på engelsk og tysk. Det skal vurderes, om der også skal 
være QR koder på tavlerne. 

Hertil kommer 10 skråborde i A2 format, der bliver fordelt over ruten.  

Skiltene viser stien og hvor man befinder sig samt hvilke veje man kan gå. Samtidig henvises til 
historikken for området samt andre lokale forhold.  

Der er nu nedsat en skrivegruppe, der beskriver forholdene langs den lange sti. Lokalarkivet er 
behjælpelig med at finde relevante billeder.   

Skiltene skal ligeledes bruges til at orientere om ”færdselsregler” for området.  Om private og 
offentlige forhold mv. 

 

 

Det videre arbejde. 

Der arbejdes nu på at få diverse godkendelser i hus. Shelterne og bord samt bænkesættende er 
hentet på Håndværkerskolen i Hadsten, og er nu ved blive malet.  

Vi skal have lavet en plan over arbejdet med, hvilke opgaver der skal løses hvornår. Til det vil vi få 
brug for mange frivillige. 

Skanderborg Forsyning er nu i gang med at grave ud til Tinbæksøen. Områderne rundt omkring 
bliver etableret af kommunen. 

Vi forventer, at hegnet rundt om Skovby Skoven bliver taget op i 2018, så områderne er færdigt 
når vores del står færdig.  

 

 

 

Parkeringsplads ved Skovby Kirke 

Parkeringspladsen ved Skovby Kirke har længe ligget forsømt hen. Der er 2 ejere af pladsen, da 
kirken har opkøbt et hus, som nu er revet ned. Rundt om det har kommunen en parkeringsplads, 



der benyttes af borgerne i Skovby. Den første del af dette projekt blev lavet i efteråret, hvor 
pladsen blev asfalteret. Arne Nielsen har for Projektforum tegnet en parkeringsplads med plads til 
både biler og busser, træer og lys. Vi afventer nu, at kommunen finder penge til at gøre det 
færdigt. 

En lille del af projektet er en forhøjning i det sydvestlige hjørne af pladsen. Her vil vi meget gerne 
have lavet en opholdsplads med bord og bænkesæt, som kan tjene til opholdsrum for folk, der skal 
i kirke eller er cyklende eller vandrende, og som har brug for et rast. Der er vand og toilet ved 
kirken. 

 

Budget 2018 for Skanderborg Kommune 

3 af vore ønsker har været i spil i forbindelse med budgetarbedjet: 

Lys på Smedskovvej 

På et af vores inspirationsmøder om udvikling af Skovby var der forslag om, at få lavet fortov, cykelstier og 

lys på Hovedvejen til Galten via Smedeskovvej. Anders Lindberg lavede en tegning, der viste, hvor der var 

mangler. På budgettet for 2018 er der afsat penge til lys på Smedeskovvej. Nu mangler vi bare fortov og 

cykelstier 

Tunnel under Søringen ved Vestergade 

Der er afsat penge i en pulje, hvor tunnelen er nævnt som et af de mulige emner. Sagen følges til 
dørs. 

Stiboulevardens over Torvet i Galten 

Der er ligeledes en formulering om, at der skal arbejdes på en løsning. Der vil komme til at ske 
meget med nybyggeri både på den nordlige og den sydlige del af Torvet. Det vil betyde, at hele 
Torvets funktionalitet vil komme til debat 

 

Minigolfbane 

En projektgruppe har taget initiativ til at få 

anlagt en minigolf-bane ved Klank 

Idrætscenter. Formålet er at kunne tilbyde 

en ny og sund udendørs aktivitet for borgere 

i Galten – Skovby området og i Skanderborg 

Kommune 

Minigolf henvender sig til borger-grupper, 

ikke mindst børnefamilier og borgere, for 

hvem hold- eller konkurrence-idræt måske 

ikke er interessant eller relevant, men også 

til mange andre.  

Aktiviteterne for at anlægge minigolf-banen 

foregår i et koordineret samarbejde med 

den lokale idrætsforening GFS og Klank Idrætscenter, der varmt støtter initiativet. 



Der er afholdt møde med halbestyreren om placeringen og indhentet priser på et anlæg med en 12 hullers 

bane. 

Der skal afholdes borgermøde for at etablere en arbejdsgruppe for en gennemførelse af projektet.  

 

Shelterprojektet 

Et grønt partnerskab har arbejdet for at 

skabe finansiering til realisering af et 

ønske om at etablere et stiforløb fra Låsby 

Station til Lillering Skov via den såkaldte 

Stiboulevard gennem Galten og Skovby. 

Det er lykkedes partnerskabet at realisere 

økonomien bag projektet, og derfor er der 

nu behov for at opnå de nødvendige 

myndighedstilladelser til etableringen af 

projektet. 

Denne beskrivelse omfatter etablering af 

overnatningsmulighed og andre faciliteter 

for friluftsgæsten ved Skovbyskoven og 

Tinbæksøen. 

Shelterprojektet er nu økonomisk på 
plads. Shelterne er afhentet på 
Håndværkerskolen i Hadsten og klar til 
maling. 

Sheltere og bålhuset afventer godkendelse fra kommunen til endelig placering, før opsætningen kan 

påbegyndes. 

Projektet forventes afsluttet og klar til indvielse senest midt sommer 

 

Fællesspisning i Skovby. 

I sidste beretning fortalte vi om det 

nye initiativ med Fællesspisning i 

Skovby forsamlingshus. 

Fællesspisningen er fortsat i det 

forløbne år med 1 arrangement hvert 

kvartal. Vi har afholdt fællesspisning 3 

gange siden sidste beretning med: -Et 

tema hvor den nye landbetjent fortale 

om sit hidtidige arbejde og hvordan 

han vil indgå i arbejdet her i området. - 

Uffe Høj fortalte om Ole Lund 

Kirkegårds forfatterskab og arbejdet 



med slyngeldagene i Skanderborg. 

November temaet var om Jul. Vi spiste julemad efter at Jan Reith duo havde sunget for til nogle 

fine sange. Børnene var under instruktion af medarbejdere fra DUI Leg og Virke optaget af at lave 

diverse julepynt, som delvis var sponsoreret af Rema 1000.  

Arbejdet med fællespisningen har ligget i en lille gruppe, hvor Ingelise Ebbensgård har trukket det 
store læs, og John Mulvad har været den der stod for maden. Hertil kommer en gruppe, der har 
været køkken-medhjælpere mv.  Forsamlingshuset giver os fri adgang. De får indtægterne ved salg 
af drikkevarer. 

Der har været mellem 50 og 70 tilstede hver gang. Hvordan får vi flere med til arrangementerne? I 
fremtiden skal arbejdet med fællesspisningen overgå til Skovby-borgerne. I den forbindelse skal 
det arbejdes med, hvordan det hele skal organiseres. Skal der være grupper af personer, der på 
skift laver mad og sørger for underholdningen? Arbejdsgruppen bag fællespisningen arbejder på 
en løsning. 

 

1000 træer 

Projektforums proces op til den nye kommuneplan 2016, afdækkede et stort ønske om et markant 
løft af byens image, omkring den gamle hovedlandevej Århusvej/Silkeborgvej 

Hovedlandevejen er stadigt præget af sin tid som overfyldt trafikåre mellem Århus og Herning, en 
periode hvor interessen og motivationen til at orientere sig mod vejen, forskønne og åbne 
bebyggelsen mv. i takt med trafikmængden voksede, blev mindre og mindre. 

Efter Motorvejens åbning er Vejen blevet unik for byen, der har fået en klar og tydelig ”lige 
Ringvej”, der hurtigt let forbinder alle bydelene i den voksende båndby – fra Lillering Skov til 
Svaneparken og på sigt længere mod Låsby – parallelt med den grønne, fredelige og sikre 
Stiboulevard. 

Projektforums input om en markant forskønnelse under overskriften ”Tusind Træer” blev skrevet 
ind i kommuneplanen og blev til stor inspiration for det efterfølgende § 17,4 udvalg nedsat af 
byrådet, der arbejdede videre med idéerne. 

 En arbejdsgruppe er nu i gang med at udvikle de konkrete tiltag, med visionen om at skabe en 
smuk, grøn og attraktiv ”Vej Boulevard”, i tæt samarbejde med byens borgere, de respektive 
grundejere, kommunen m.fl. 

Arbejdsgruppen er i gang med at udarbejde et katalog af forskellige konkrete elementer, så 
projektet både kan tilpasse sig de respektive pladsforhold og skabe en stærk samlet helhed. 

 



 

 

TUSIND TRÆER 



Velkomst til nye borgere 

Arbejdsgruppen bag velkomst til nye borgere, har ligget stille i forløbne tid. 

 

Flensted-Låsby-Låsby stationsby. 

Der blev 23. oktober 2017 åbnet mulighed for, at der kunne søges tilskud til konkrete projekter og 
initiativer, for at fremme lokal accept af nye vindmøller ved Flensted. Puljen var på 580.000 kr. 

Der kunne gives tilskud til: 

 Anlægsarbejder, der styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen. 

 Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på at fremme 
accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen. 

Da der var meget usikkerhed på om, og hvem der ville søge projektet, gik vi i gang. Det ville passe 
rigtig fint med det arbejde vi er i gang med vedrørende den store sti. Vi lavede derfor en 
projektbeskrivelse af et stiforløb fra Låsby Stationsby over Låsby til motorvejsrastepladsen ved 
Flensted. Ansøgningen blev afsendt den 30 oktober. Projektet var opgjort til en pris på 200.000.  

Vi fik afslag, da der var rigelige lokale projekter.  Projektet bliver overdraget til lokale i Låsby, som 
kan overtage projektet hvis de ønsker. Projektet har så mange kvaliteter, at det skal gennemføres. 

 

Afsluttende bemærkninger. 

 

Som det fremgår af ovenstående, har det forløbne år været meget produktiv. 
Vi har fået skaterparken indviet. 
Vi har fået samlet penge ind til det store stiprojekt. 
Vi har fået defineret et kødben i Skovby. Tænk hvor mange aktiviteter der er samlet på så kort 
afstand. Det kan kun være attraktivt for området. 
Vi har fået gang i fællesspisningen, det ville være dejligt hvis flere yngre , specielt børnefamilier 
ville tage del i aktiviteterne. 
 
Ikke alt har udspring i vore grupper. 
3 meget aktive kvinder lavede i sommer Skulpturby Galten. Et meget flot arbejde med 18 fine 
skulpturer, der har givet mange gode oplevelser over sommeren. Nu skal der arbejdes på at 
Skulpturby tanken kan blive tilbagevendende hver andet år. 
 
Hvor ville det være dejligt, hvis flere grupper tager initiativ til at lave aktiviteter i vores område. 
Det er ikke så svært, hvis man har den gode ide og har initiativ og ikke mindst viljen til at lave et 
stykke arbejde. Der er nok at tage fat i. 
 
På bestyrelsen vegne 
 
Karen Lindemann 

Formand 
19 marts 2018. 


