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Med Udviklingsstrategien 2014-2017 har Byrådet fokus på ”byernes vækst” som et vigtigt tema, der 

udpeget som centerbyer i Kommuneplanen, der tænkes på. Hvad er det helt særlige ved den enkelte by, 
og hvordan skal den udvikle sig ad åre: hvor er byens steder? hvordan er forbindelserne på kryds og tværs 
indenfor byen og ind og ud af byen? hvor skal byen vokse hen? 

komme med anbefalinger til den overordnede planlægning for byen. Planerne skal senere omsættes i en 

-
ger på, hvordan den fremtidige dialog mellem byerne og Byrådet skal være.

Det samlende udvalg er sammensat af fem medlemmer af Byrådet: John Haarup Laursen (formand), 
Jens Szabo, Karen Lindemann, Claus Leick og Henrik Müller. Derudover har hvert af de 4 underudvalg 

Nielsen (f , fra Hørning: Jørn Vestergaard 

Thanning Helms 
Laila Andersen (næstformand for skolebestyrelsen ved Låsby Skole).

Sammensætningen af udvalgene for de enkelte byer fremgår på s.5. 

forventes derefter omsat til kommuneplan, der er grundlaget for lokalplanlægning og bl.a. kommunens 
investeringer i årene fremover. 
 

John Haarup Laursen 
Formand for udvalget

Forord
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Galten-Skovby: 

Jørgen Baastrup Nielsen (udstykker, Skovby Nygaard) 
Søren Nebbegaard (udpeget af Erhverv Skanderborg) 

Christian Brændgaard (unge-repræsentant)  

Hørning: 
Jørn Vestergaard (udvikler) 

Ry: 
Per Rasmussen (udpeget af Ry City) 

Karl-Erik Jørgensen (udpeget af Borgerforeningen Ry) 
Karina Corneliussen (skoleleder på Mølleskolen) 
Jimmy Pedersen (formand for Forældrebestyrelsen i Dagtilbud Ry) 

Sune Rørbæk (udpeget af Erhverv Skanderborg) 
Robert Ladefoged Laursen (udpeget af Ungerådet) 

Låsby: 
Laila Andersen (næstformand for skolebestyrelsen ved Låsby Skole) 
Børge Møller (udpeget af Borgerforeningen i Låsby) 
Henrik Pedersen (udpeget af Borgerforeningen i Låsby) 
Morten Schulz (udpeget af Borgerforeningen i Låsby) 
Tine Due (udpeget af Låsby Boldklub) 

Mille Hedemann (unge-repræsentant) 

Udvalg
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Høj grad af iværksætteri 

Galten-Skovby har ALT...!
Vi er én samlet by – navnet til trods

Praktisk og dynamisk
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Facts om byen
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med 7,7 % frem mod 2025 
 

 
De tre største virksomheder: 
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Byens særlige steder

”Galten Skovby er en by – eller to byer
 – i balance med sig selv. Solidt og godt.”

vigtigste steder i byen. Det er steder, som enten 
markerer eller samler byen via den funktion, som 
det pågældende sted har. 

1. Bymidten med dens butikker og udbud er et 
naturligt mødested for mange, samt det primære 
sted, som besøgende bliver ledt hen. 

2+3. Gyvelhøjskolen og Skovbyskolen er 
centrale steder for dagligdagens liv for byens børn, 
unge og andre brugere af skolen. 

4. Stiboulevarden er byens ultimative bindeled 
mellem funktioner, boligområder og kontakten 
til det grønne landskab. Stiboulevarden benyttes 

bevæger sig igennem den langstrakte by. Stiboule-
varden er også kendetegnet ved sin beplantning, 
der følger stien ind gennem byens mange kvar-
terer. Stiboulevarden åbner sig op og smyger sig 
omkring byens faciliteter og områder.

5. Langs Stiboulevarden er der mange ’møde-
steder’, hvor særligt byens unge mødes og skilles 
efter en tur inde i byen. 

Klank Idrætscenter er det aktive mødested 
for hele byen med et bredt udvalg af aktiviteter. 

7. Skovbyskoven og Tingbæksø er et nyt grønt 

skov og en regnvandssø, som er en del af et klima-

Naturen mod nord
byens borgere.
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Forbindelser

Der skal ske en helt klar fordeling mellem forbin-

især skal de have deres primære årer. Bilerne ledes 

Stiboulevarden, der smyger sig gennem byen som 

Ligeledes skal det gøres mere tydeligt og tilgæn-
geligt at bevæge sig ud i naturen mod nord. Der 
er allerede mange muligheder for at komme ud 
af byen til fods, på cykel og med hunden, men det 
skal styrkes og iscenesættes endnu mere med ud-
bygning og fokuseret indsats på stiforløbene. 

skal præsentere sig selv på bedste vis. Det skal ske 
i beplantningen af træer langs hele bystrækningen 

træer.
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Vækst

syd og det åbne land mod nord.  

Byen er et sammensurium af forskellige kvarterer 
- og sådan skal det også være fremadrettet. 

• Der lægges vægt på, at byen primært skal vokse 
mod vest og dermed også være med til at sætte 
midtbyen ’i centrum’.  
 

og der skal skabes en tydelig fortælling om, at 

 

en bebyggelsesmæssig balance mellem de to store 
-

melsen af at blive inde i byen forsvinder, når man 
bevæger sig mellem de to områder, idet belysning, 
cykelsti og skiltning ophører for en kort stund.
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Midtbyen

Skovby er en rigtig by. 

-

og være med til at skabe lidt metropol primært 
sammen med kulturlivet i byen 

• Handlen centreres i den sydlige del, hvor der 
også er gode adgangsmuligheder for de gennem-
kørende. 

• Der sker en mindre koncentration af detailhan-
delen, således at den kan lægge sig langs hoved-
gaden og Torvet. 

• Det skal være muligt at holde butikker i stue-
etagen og boliger ovenpå. På den måde skal det 
også sikres, at der ikke er mindre end 2 etager i 
midtbyområdet.

• Eksisterende butikker kan forblive, hvor de er i 
dag.
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Forandringer

Følgende forandringer ser udvalget som de 
vigtigste. Listen er prioriteret af udvalget. Det er 
forandringer, som både borgere og Skanderborg 
Kommune kan tage aktiv del i for at realisere. 
 

mentale forandring: at Galten-Skovby er én by

Skovby). 

1000 træer, 

3. Flere loops ud i naturen skal gøre det endnu 
mere eftertragtet at bevæge sig ud i naturen. 

4. Stiboulevarden skal være sammenhængende 
og sikker at færdes på for alle. Særligt skal der 
etableres en bedre overgang over Torvet. 

5. Lys, der forbinder byen
ved Skovby Nygaard, så man bevæger sig i byen og 
ikke mellem to byer. 

fortætning af midtbyen er 
med til at gøre midtbyfølelsen endnu stærkere. 

7. Planlægning for byvækst mod vest. Og der-
med sætte midtbyen i centrum af hele byen. 

Skiltningen, både i og omkring byen, samt ved 
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Hørning 
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Super infrastruktur
Hørning er en rigtig by

En leve- og bo-by
Tryghed

Der er ingen bøvl her!
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Facts om byen
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i 2015. Hørning er den by, som har oplevet den 

 
De tre største virksomheder er: 
• HVAM 

• JUBO Rustfrit Stål 
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Byens særlige steder

”Stationsbyen og det smukke 
terræn omkring banen. 
Landsbyen med stokroseidyl 
for alle pengene. Et bycenter 
med et rigtigt stærkt butiksliv, 
som fungerer på et niveau, der 
er unikt for denne størrelse by. 
Det er bestemt noget at være 
stolt af.”

steder, som enten markerer eller samler byen via 
den funktion, som det pågældende sted har. 

1. Ankomsterne
fra Skanderborgsiden og fra Aarhussiden. Det er 
her, man får det allerførste indtryk af byen. Disse 

have en stærk markering.  

2. Skovbrynet ved Sønderskov fungerer som en 

fordel som skal forstærkes.  

3. Hørning har et godt og funktionelt butiksom-
råde. Det særlige ved området er, at alle butikker 

dette er en styrke for detailhandlen. Det er let at 

at parkere bilen et sted for at foretage sine indkøb. 

De to skoler i byen, som fungerer som mødesteder.  

Højboskolen, der ligger i god 
sammenhæng med hallen og Børneuniverset.  

Bakkeskolen.
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Forbindelser

Hørning har noget af det hele, når man taler om 
infrastruktur og forbindelser. Hørnings hoved-

med stop i Hørning og gennemkørende lyntog. 
Hørning afgrænses mod nord og mod vest af 

De emner, som udvalget anbefaler Byrådet at 

• Tydelig forbindelse (fx via særlig belægning eller 
anden markering) mellem stationen og bytorvet og 

-
se mellem de to områder, men det kan forstærkes 
væsentligt. 

-
kanter at færdes på. Hørning har et erhvervsområ-

benytter sig af, når de skal fra det sydvestlige Aar-
hus og til eksempelvis Skanderborg. 

-

uden om byen.
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Vækst

Udvalget anbefaler Byrådet følgende områder, 
hvor der kan skabes vækst: 

-

boligområder. 

• Fortætning ved Bakkeskolen, hvis en ny skole 
skal placeres et andet sted. 

• Byvækst i området langs banen til etagebebyg-

andet. 

• 
til parcelhuse og rækkehuse. 

• Byfortætning ved Bakkedraget i form af etage-
bebyggelse. 

• 
etagebebyggelse. 

• 

• Erhvervsudvikling sydvest for Hørning (er en del 
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Midtbyen

Midtbyen styrkes således, at arealet til at etable-
re butikker i koncentreres og indskrænkes for at 
styrke detailhandlen. 

Eksisterende butikker kan forblive, hvor de er. 
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Forandringer

Følgende forandringer ser udvalget, som de 
vigtigste. Listen er i prioriteret rækkefølge. Det er 
forandringer, som både borgere og Skanderborg 
Kommune kan tage aktiv del i for at realisere. 

1. Torvet og etablering af samlingssteder, op-
hold, aktivitet. 

2. Udbygning af Herredsvej, som skal gøres 

3. Etablere grøn allé
træk kan ses som en forlængelse af Sønderskov 
ind i byen og som forskønnelse af oplevelsen af 

4. Byporte, markering af ankomsterne
info-polyner. 

5. Fortsat styrke de grønne forbindelser rundt i 
Hørning og ud i landskabet omkring Hørning. 

70 km begrænsningen og byskiltene 
længere ud ad byen ved Sønderskovens skovbryn. 

7. To skoler i Hørning - afklaring af skole-
situationen omkring Bakkeskolen, samt invol-
vering af lokalsamfundet i debatten om skoler i 
Hørning. 

bygge-
grund eller en bolig i Hørning.
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RY 
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Ry har god energi

Søhøjlandets Skagen
Eksklusiv

TuristerSærlig natur

Great outdoor Stærke foreninger
Ressourcestærke borgere
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Facts om byen
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mod 2015. 
 

 
De tre største virksomheder er: 

• AKVA Waterbeds ApS 
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Byens særlige steder

”Ry er stationsbyen med 
den stærke kultur og 
et misundelsesværdigt 
landskab, som heldigvis 
stadigvæk kan opleves 
de fleste steder i byen. 
Alle bor skønt i Ry. 
Og alle kender Ry. Det er 
en by med et stærkt og 
unikt image.”

Der er mange særlige steder i Ry, i udvalget har 
man omtalt disse steder som zoner. Flere zoner er 

fasen. Kendetegnet ved alle zonerne er, at de
kan udvikles. To af zonerne bør fremhæves, som 
ganske særlige steder. Det ene er byens centrum, 
som primært består af de tre torve. Det andet er 
Ry Hallerne, der fungerer som central bindeled 
mellem Rys kvarterer, og som er et bindeled for 
store dele af idræts og foreningslivet. 
 

MIDTBYEN 
1. Bytorvet 
2. Stationstorvet 
3. Bibliotekstorvet 
4. Anna Klindts have 
5. Fællesskabernes hus (Tidl rådhus) 

7. Siimtoften  

RYHALLERNE 
10. Ry Hallerne - centralt bindeled mellem 
bykvartererne i Ry 
11. Legezonen Aktivitetsskov  

ANDRE STEDER I RY 
12. Kyhns minde 
13. Siim skov 
14. Sansezonen 
15. Pulszonen 

17. Bikepark 

21. Sdr Ege Strandpark  
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Forbindelser

Forbindelser er vigtige for at gøre tilgængelig-

tilgængeligheder, som alle kan gøres bedre og 

omtalt som loops. 

• Tilgængelighed mellem de særlige steder via 
loops, der binder stederne i Ry sammen for de 

• Tilgængelighed til naturoplevelser skal vises 
bedre frem. 

• Tilgængeligheden skal tydeliggøres. Både for 

• Tilgængelighed til skovene omkring Ry for 

-
søskolen. 

• Skabe en markering af ankomsten til Ry på 
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Vækst

Rys vækst sker primært i centrum i form af 
byfortætning og byomdannelse: 

• Byfortætning på Bytorvet i form af etagebebyg-
gelse til boliger.  

• Byomdannelse og byfortætning, hvor erhverv 

• Byomdannelse og byfortætning ved Mølleskolen, 

Butiksområdet: 
Styrkelse af detailhandlen sker ved at koncentrere 
og indskrænke detailhandelsområdet til primært 
at dække de tre torve samt forbindelsen til Kvickly 
på Siimtoften. På den måde forstærkes sammen-
hængen mellem Siimtoften og midtbyen. 

Ryhallerne: 
Styrkelse af området ved Ryhallerne for nuværen-
de og kommende interessenter, herunder ved at 
etablere institutioner, som fx en ny skole. Dette 
kan skabe synergi og god sammenhæng med 
hallerne.  

Fremtidige boligudlæg: 

udvikling til boligformål. Det vil være i dette om-
råde, man vil have mulighed for at udvikle Ry med 
nyt byudviklingsområde.
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Midtbyen

 
Midtbyen afgrænses således, at arealet til at 
etablere butikker i koncentreres og indskrænkes. 
Eksisterende butikker kan forblive, hvor de er i dag. 
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Forandringer

BYMIDTEN 

Bibliotekstorvet, skal udvikles med legearealer, 
belægning, byinventar og belysning, som skaber 
sammenhæng mellem de tre torverum. 

SAMMENHÆNG 
• Synliggøre loops og særlige steder, zoner. Lægge 
en strategi for sammenhængen i byen og med den 
omkringliggende natur. 

tidligere vadested ved Holmens camping via bro, 
trækpram eller nyt vadested. 

• Turisme med udgangspunkt i også at kunne gå 
og cykle fra Ry Bymidte til zonerne og videre ud i 
naturen.  

• Etablere sammenhæng mellem byens områder 
-

nem styrkelse af området ved Ry Hallerne. 

fungere som mødested både for byens borgere og 
turister, og der er mulighed for at etablere institu-
tioner. 
 

Åbne spørgsmål, som der skal tages stilling 
til i fremtiden, er: 

• Undersøgelse eller business case af et eventuel 
Outdoor center. 

• Hvad skal der ske med erhvervsområdet ved 

• Skal det være et lokalt centerområde, for de 
omkringliggende boligområder? eller 

• Skal muligheden for detailhandel mindskes så 
vidt muligt? eller 

• Skal området udlægges til noget andet?
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Låsby 
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Byen uden centrum 
Fra traditionel hovedgade til hele byens servicegade

Fantastisk infrastruktur

Plads til mangfoldighed

Moderne centerby
Landsbyfølelse

Naturen tæt på
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Facts om byen
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frem mod 2025 
 

 

 
De tre største virksomheder: 
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Byens særlige steder

steder i byen. Det er steder, som enten markerer 
eller samler byen via den funktion, som det pågæl-
dende sted har. 

1. Det er naturen rundt om byen, der er det 

årsager til, at man ønsker at bo netop her. 

Byens dagligdagsfunktioner og fritidsakti-
vitetshuse, som nedenstående markerer, er vigti-
ge samlingspunkter i byen og udgør de steder, der 
har betydning for alle, og er med til, at forstærke 

2. Låsby Skole 
3. Låsby Hallen 
4. Hallens udearealer 
5. MENY (Låsbys eneste dagligvarehandel) 

mødested 

”Låsby er middelalderbyen og 
det vilde vesten i skøn forening. 
En hybrid mellem en vindblæst, 
jysk vejkantsby og en klassisk, 
søvnig landsby”

Låsby Kirke, der stråler på sin lille top i byen 
og markerer sig i den gamle middelalderby. 

Låsby Forsamlingshus, der kan rumme de 
store fester og møder, der forener hele byen.



53



54

Forbindelser

Det er alt det grønne omkring byen, der giver 
værdi for dem, der vælger Låsby. Her er det ikke 
spørgsmålet om at komme ind til en by, men hvor-
dan man kommer ”ud”, der er det centrale. 

Derfor skal der sættes fokus på at udvikle og ud-
brede kendskabet til de mange loops, der går inde 
fra byens mødesteder og ud i det åbne land. 

bevæge sig fra bolig og ud til byens servicefunkti-
oner og butikker. Bilister skal således ledes af små 

servicegade og boligområder. 

• Hovedgaden skal omdannes til en servicegade 

• Mellem skolen og hallen er der brug for en ind-

dagligt pendler mellem de to centrale steder. 

• Der skal etableres en nordlig adgang til Elleskov-
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Vækst

Erhverv skal etableres mod øst og dermed være 
med til, at skabe mulighed for nye og tættere 
boligområder i den sydlige del af byen. 

Ved byens primære indgang lægges vægt på for-
tætning med punkt- og rækkehuse. Her skal der 

Hovedgaden og til det nye butiksområde på byens 
kant.  

De store boligområder skal udvikle sig i enklaver 

grønne struktur og forbindelserne udvikler sig 
sammen med boligområderne.
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Midtbyen

Der kommer til at ske en stor ændring i byens 
struktur, når byens kant bliver omdannet til 
butiksområde - det modsatte af alle andre. En æn-
dring, der betyder, at den traditionelle hovedgade 
omdannes til hele byens servicegade. 

• Servicegaden med tilknytning til skolen, Sø-
parken og hallen som de store spillere, skal være 
området, der tilbyder de liberale erhverv, hvor 
"kroppen skal med". Det er her kiropraktoren, 

og tilbyder deres service for byen og besøgende. 

• Det nye butiksområde, som nu ligger på kanten 
af byen, kan servicere byens borgere, men også de 

Låsby og det nu lettilgængelige butiksområde. 

• Fra byens områder skal butiksområdet være 

tidligere erhvervsområde, hvor der i fremtiden 
skal være fortætning af boliger.
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Forandringer

Følgende forandringer ser udvalget som de 
vigtigste. Listen er prioriteret af udvalget. Det er 
forandringer, som både borgere og Skanderborg 
Kommune kan tage aktiv del i for at realisere. 
 
1. Adgangene til hallen skal styrkes, således det 

2. En ny nordlig adgang
og Nørregade skal etableres og gøre det nemmere 
at komme ind og ud af byen fra den retning, samt 

3. Etablering af en sikker forbindelse mellem 
skolen og hallen
grad frit kan bevæge sig mellem de to steder. 

4. Planlægning af nye boligområder. Her er det 

et spørgsmål om kvalitet i boligområderne, hvor 
-

geligheden til servicegaden til fods og på cykel og 
endelig adgang til at komme hurtigt ud af byen i 
bil. 

5. Ny bystruktur, hvor butikslivet får nyt liv på 
byens kant. 

Fortætning i de gamle erhvervsområder mel-
lem Hovedgaden og det nye butiksområde.
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Som den anden del af opgaven i udvalget har 

dialogform Byrådet fremover kan have med by-

-
len, dagtilbud, erhverv eller andre, siddet sammen 
med Skanderborg Kommune i en fælles proces for 
at lægge trædestenene og rammerne for byernes 
udvikling. Og det har været en god proces for alle 
parter.

Når Byrådet kalder
-

planlægningsprocesser og i den praktiske løsning 
af opgaven. Erfaringen viser, at der er mest inte-
resse for at engagere sig i det konkrete og afgræn-
sede, som den enkelte (gruppe) har interesse for. 

Udvalget anbefaler, at dialogen er opgaveori-
enteret, det vil sige, at Byrådet inviterer ind til 
dialog tidligt i processen. Byrådet går i dialog med 
byerne, når der lægges kommuneplanrammer for 

-

kan have karakter af orienterings- og debatmøder, 

byen og kommunens administration, - og dialog 
med bestyrelser for skole og dagtilbud.

Dialog mellem Byråd og byerne  

Byerne lægger vægt på, at der kan udpeges skiften-

sagen, der bestemmer hvilke personer, der indgår 

kan sammensættes ved, at Skanderborg Kommune 
udpeger deltagere (f.eks. også fra institutioner) og  
beder foreninger og bestyrelser i byen udpeger an-
dre. Ansvaret for at tage de endelige beslutninger 
ligger hos Byrådet, som er valgt af borgerne. 

Når byen kalder
Når borgerne tager initiativet og kalder på Byrå-

altid henvende sig til Byrådets medlemmer. Prin-
-

stration den rigtige, og det er op til de kommunens 
ansatte at følge sagen til den relevante afdeling. 

Udvalget anbefaler, at der afprøves forskellige 
måder for, hvordan Skanderborg Kommune kan 
signalere den åbenhed og gøre det let for byerne at 
henvende sig til kommunens admininstration for 

for den enkelte by, og der kan afprøves forskellige 
modeller for de forskellige byer. 
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Realisering af planerne

delt op i små og store investeringer – og hvad der 
prioriteres først. Og nu skal de mange gode ideer 
og planerne ud at leve videre og realiseres på 
forskellig vis.  

Det forventes, at Byrådet i forlængelse af rap-
porten vil sende forslag til kommuneplantillæg 

grundlag af rapporten. Det følges op af lokal-
planlægning, når bygherrer ønsker at bygge nyt i 
byerne.  

-
ning og opholdsarealer, kan realiseres gennem den 
løbende drift og vedligeholdelse. Der holdes fast i, 
at driften og løbende vedligehold følger de planer, 
der her er lagt.  

Hvor der er ting i planerne, som kræver større 
kommunale investeringer, vil det indgå i Byrådets 
årlige budgetprioritering. Hvis borgere, for-
eninger, dagtilbud eller skoler indsender ønsker til 
budgettet, der tager afsæt i planerne for de enkelte 
byer, vil det stå stærkere i Byrådets prioritering.  

eller grupper vil kunne indgå i et samspil med 
hinanden og med kommunen om at realisere både 
små og store forandringer, f.eks. via grønne part-

plante træer ved indkørslen til en by, hvor kom-
munen eller andre leverer træerne og borgerne 
planter dem.  
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