
Borgermøde om Skanderupbækken 6. december 2018 
 

 
Generelle spørgsmål  

Spørgsmål Svar 

Hvornår kommer skovlen i jorden Forventet 2020 

Bliver der anlæg på andre end kommunale arealer Ja, hvis der er andre arealer, der kunne bringes i 
spil. F.eks. arbejde sammen med Boligforeningen. 

Hvordan kommer vandet forbi Lille Nyhavn Forsinkelsen løses opstrøms, altså holdes vandet 
tilbage. 

Hvem skal betale  

Hvad betyder, det for vandstanden i bækken?  

Giver tiltagene flere rotteproblemer. 
 

 

Mindst to gange om året er vandet i bækken hvid. 
Hvorfor? 
 

 

Opstrøms giver ikke mening   

Vroldvej –kloakstank – hvad er det? 
 

 

Tænker man at ekspropriere?  Umiddelbart forventes frivillige løsninger. 
 

Undersøge kloakudløb ved Stjerneparken 
(Tømmervænget), da det til tider lugter kraftigt. 
 

 

Har problemer med rotter. Er det et generelt 
problem? – bør undersøges. 
 

 

der opfordres til, at man inviterer andre 
generationer ind i debatten, f.eks. børnefamilier og 

 



institutioner/skoler, som kan have gavn af 
områderne som udflugtsmål og samlingssteder. 
 

  

  

  

  

  

  

 

 

Input  

Nuværende 
brugere  

Værdier 

Hundelufterne 
 
(Området 
Anesmindevej 
bruges til at gå 
ture i.) 
 

Naturoplevelser. Åbent. Man kan være der. Se vandet. Udsigt. Bevare fiskehejrerne (der 
er 2). 
 

– genvejsskydere 
-  
 

Nærvær, det ligger i nærheden, så det bliver brugt. Nemt at gå til. 
Udeliv. Rart at komme til.  
 

Skolen  
 

Tilgængeligt. Til at komme frem (for bevoksning). Shelter. Bænke. Bålsted. Skraldespand.  
 

Der er ingen 
nuværende 
brugere – vi ser 
ingen. Ingen ved 
hvordan man 
kommer ind i 
området 
 

 

Udeliv: 
- motion og naturoplevelser, aktiviteter der samler 
 

• Realskolen 

bruger 

arealet ved 

skolen. 

 
 
 

Biodiversitet – mange plantearter – grønt og fauna – helårsplanter 
 
 

 Funktionaliteten – er noget der skal gøres – det ekstra er Det gode børne og familieliv 
 

 - Naturoplevelser 

o Bær og buske 



o Nyttetræer 

o Smag naturen 

- Rent vand 

 

 - Biodiversitet – natur ind i byen 

 

 - Det gode børne- og familieliv 

 

 Aktiviteter, der samler. 
 

 Fællesskab (mødested: overdække med borde og bænke) 
 

 Tryghed (opmærksomhed på at sikre området fra uro og uhensigtsmæssig opførsel) 
 

 Skelne imellem de to områder: 

• Det lille område: Rekreativt område 
o Ro og fordybelse 

• Det store område: Aktivitetsområde 
o motion og bevægelse 

▪ Løbestier 
▪ Boccia/petanque 
▪ Legepladser 

 
 

 En større fritidsområde, som kan tiltrække børn og unge. Jo mere det bliver brugt, jo 
bedre holder man uønskede aktiviteter væk. 
 

 Værne om træer og biodiversitet. Gerne noget urørt natur. På tværs af generationer. 
 

 Differentiere områderne – noget til ro og fordybelse. Andet til mere aktivitet. 
 

Børn  
 

Zone 1 Vest op mod Vroldvej: Biodiversitet. Leg. Fællesskab. 
Zone 2: Omkring vestlig sø: Biodiversitet. Ro og fordybelse.  
Zone 3 Tæt ved Realskolen: Biodiversitet. Ro og fordybelse 
 

gåture kan give en øget værdi også for de tilstødende ejendomme. 
 

Børn der lejer i 

området, 

kommer meget 

beskidte og våde 

hjem 
 

 

Naturoplevelser og Tryghed 
Ikke urbanisering - men tilbage til naturen.. Det må gerne være en stærk naturoplevelse, 
ikke lyserøde vægge som mister nyhedens interesse efter kort tid. 
Gennemgangsmuligheder i områderne er vigtige i forhold til tryghed og medfører større 
mulighed for at trække mennesker ind i området og derved brugt. 

ikke noget uro 

fra området. 

Områderne skal gerne holdes i "urskovs-stilen". Man ønsker ikke en urbanisering af 
områderne. Hyggelige med bålpladser. 



 
 

Der er 

umiddelbart 

ikke kendskab 

til hjemløse og 

"skæve 

eksistenser" i 

bybilledet og i 

områderne.  
 

 

Mange der 
drikker i 
området-bænk-
dåser-skodder 

 

 

  

  

 

 

 

Ideer/fokuspunkter 

Kan eksisterende adgange gøres mere synlige og tilgængelige (se lokalplan 58, hvor der adgang fra både 
Skanderupvej og Banegaardsvej) 
 

Bevare dyrelivet i området, fx fiskehejre. 
 

1. prioritet er vand væk fra husene, også under drift. 
 

Større hul under Vroldvej 
 

Volde, der kan holde vand fra bækken væk fra huse. Specielt P.B.Lundsvej 25, 27 og 29, og Skydebækvej 
under kote 30. 
 

Hele det grønne område ved Anesmindevej inddrages, da det kommunale område formentlig er for lille. 
 

Kan reservoir på den anden side af Skanderborgvej gøres større? 

 
Kan vandet fra Skanderborg bakker forsinkes der? 

 
Nyt reservoir ml Vroldvej og Skanderborgvej. 
 

Områderne skal være åbne med plæne. Det vokser til. 

 
Bænke og bålsted. 

 
Skanderborg Søpark á la Låsby Søpark 



 
Sti langs med bækken på længere strækning (hele vejen). 

 
 
Opmærksomhed vedr. Wegeners stykke   Hvad kan det evt. Bruges til – 
 

Vandlegeplads  

Skal der nye bassiner – så skal træerne erstattes 
 

Delvis adgang – broer til at krydse 
 

Tunnel under vejen – helt op til banen…. 
 

Bedste er at lave en sti hele vejen langs bækken 
 

Skolen bruger området ved søen – der er læring og aktiviteter for dem – det kan dyrkes 

Øverst – kælkebakker og lille stadion…  

Dæk???? 

Klimasikre, så det ikke vokser til –  
 

Fritlægge frem for at rørføre nær P.B Lundsvej og Egholmsvej → lægge dæk,  
 

Selvrensende løsning 

Adgang til de grønne områder  
 

Tydeligere skiltning  
Balancen mellem offentlig adgang og privates ejendomsret er meget vigtig. Dvs. tydelige stier og tydelig 
adgang for, hvor man må færdes. 
 

Det skal være for gående og  cyklister 

Naturlegepladser for dem, der bor i området. Naturlegepladser, hvor man kan udnytte vandet - leg og 
læring. Kan gavne børnehaverne og dem uden haver. 

Formidling af adgang – tilbud mm.  

Bænke og ”opholdsrum”, mens børnene leger. 
 

Borde til picnic.  
Petanque-bane 

lægge sten ud, så man kan se hvordan vandet slynger sig. Kan måske også forsinke vandet. 

Fiskedam. Måske udsætte fisk? 
 

Bevare de store træer, men fjerne noget kvas, så man nemmere kan færdes. 
 

Arbejde med hvordan man kan tiltrække fugle. Fiskehejrer tager rotterne er konstateret flere gange! 
 

• Hovedadgang fra Skanderupgade er ønskværdig og lettest. 
 

• Anlæg af kommunale parkeringspladser. 
 



• Delstier ønskværdige frem for et helt forløb langs bækken. 
 

 
Foreslår at man går i forhandling med Aage Wegener om køb mere areal til flere muligheder. Bør være 
forberedt på flere endnu større regnmængder. Bevar eksisterende træer og bevoksninger. Giver miljø og 
suger vand. Behov for ny adgang fra Skanderupgade. Flere adgangsveje bør indtænkes.  
 

Afsat område til et separat aflukket hundelufteområde. 

Vigtigt med gode adgangsforhold eksempelvis gennem området ved andelsboligområdet => 

merværdi for boligforeningen. 

  
 

Picnic sted / park 

Mulighed for at ændre forløbet af bækken, med et mere snoet forløb - evt. med større sten i bækken 

=> selvrensning af bækken.  
 

Forslag om at oprette "Oasens venner" - en flok frivilige, som dels kunne vedligeholde og udvikle 

området efter årstiderne. Gennemføre større arrangementer 4 gange om året, hvor man lærer 

naturen at kende på de forskellige årstider - hvordan man kan bruge og nyde naturen i al slags vejr.  
 
Skæv til Låsby-træningsbane 

 
Købe Wegner—grunden hvor der kunne være en amphiberscene 

 
Alternativ til Banegårdsvej ved et stiforløb fra Egholmsvej til Skolen 

 
Indgang fra Vroldvej med sti til Realskolen 

 
Byvandring-Sculpture By the Sea 

 
Bevar nature men med mere vand 

 
Modstykke til dyrehaven 
Ikke bare en legeplads 
Tarzan-sti/Virksomhed: Monstrum 

 
Brug kroppen sti 
Motionsredskaber 

 
Put-and take i nogle af søerne eksempelvis til børnehaver 

 

Område med indlæringsmuligheder, oplevelser, pumper 
 

Vandakkumulerende træer 

Afgræsning af områder med heste eller andre dyr? 
 

Forbedre adgangsveje til anesmindevejbassinområdet. 
 

Sammenhæng mellem områder langs bækken. 
 



Bevarelse af træer både af æstetisk og af hensyn og i forhold til akkumulering af træer. 

 
Området ved ”Skoven” længst nedstrøms 

- Relation til skoler  

- Naturvidenskab 

- Biodiversitet 

- Ønske om kun Aktivitet i dagtimerne 

- Skal der være lys eller ej. Tiltrækker forskellige brugere. 

- Ikke for pudset friseret arealer 

- Oase 

- Åndehul, 

- Nyt navn: Fredskoven???  

-  
Området ved Anesmindevej  

- Bynært udeliv 

- Forskellige aktiviteter 

- Mobile aktiviteter ikke ophold 

- Motion og bevægelse 

- Dæk og reb crossfit 

- ”udeliv” 

- Adgangsmuligheder målrettet bestemte brugergrupper, som typisk ikke giver lokale 

konflikter 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  
 

 

Bekymringer Nuværende problemer: 

sikkerheden for børn ved de 
åbne vandløb 

Alle har prøvet at blive oversvømmet. Problemet skal fikses så hurtigt 
som muligt. 
 

Lille Nyhavn giver usikkerhed 
 

Passage under Vroldvej er for lille. Når der renses op der, går det galt 
ved P B Lundsvej. 

Stor interesse for matrikelejeres 
interesser – forudsætter de ikke 
vil have folk rendende  
 

Der renses for lidt op. - Flere steder renser borgere selv op  
 

Tilgroning,  
 

Adgang til området er dårlig. Behøves ikke at være bedre, da det giver 
flere folk i baghaven. 
 



• Bekymret over for 
meget færdsel ved åen 
– der har tidligere 
været tale om en sti. 

 

Mangler adgang til området 
 

• Tænker man at 
ekspropriere?  

Kirkevej /PB Lundsvej – Vandet løber over kloakkerne 
 

Hvordan kommer man ind i de 
grønne områder? Finde en 
balance mellem offentlig adgang 
og sikre private ejendommes 
fred. 
 

Når bækken ikke er renset, opstår der oversvømmelser 

(Bryggervej) 
Gammel losseplads – glasskår, blødt underlag under 
vandet,  
 

Der er ikke adgang til de grønne 
områder, så beboerne benytter 
kun bækken, som er en del af 
deres haver. 

Tørsøen fungerer ikke, det eksisterende rør virker ikke 

Store bekymringer i forhold til sti 
og nærhed til private haver.  
 

• Der hvor bækken forsvinder i en rist ved Realskolens. Nogle 

borgere holder selv risterne fri for blade og kviste. Der 

mangler en bedre daglig håndtering. 

 

Nogle siger de vil stritte imod 
stier. Andre er glade for at 
borgere kan få adgang til grønne 
områder. OK med sti rundt om 
ny nederste bassin. Kunne man 
lukke PB Lundsvej? 

• Tilsvarende rist ved Kirkevej, som blokerer og giver 

oversvømmelser. 

 

Arealerne vurderes for lille til at 
lave aktiviteter for unge 
mennesker - det vil kræve mere 
plads. 

• Ved sidste ekstremregn var der oversvømmelser ved nogle 

huse vest for P B Lundsvej. 

 

Vi skal passe på/ bevare de 
mange store træer, der allerede 
er i området. 

• Det meste af tiden er bækken nærmest tør i det østlige 

område. 

 
Overvej hvem området skal 
tiltrække-lukkede rum vil 
tiltrække unge larmende-ikke 
bord bænkesæt 
Gøre det attraktiv for hr og fru 
Skanderborg-ikke for de unge 

 

Der er gamle og ikke vedligeholdte dræn på flere grunde 

Vigtigt kun gangsti! For at sikre 
at det ikke bliver en knallertbane 

 

  

 

 



 

 


