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Søndag blev det grønne
spor Båndet mellem
Låsby, Galten og Skovby
indviet af bogmesteren i
Skanderborg Kommune.
Det skal give nye grøn-
ne og kulturelle oplevel-
ser til områdets borgere.

Søndag havde Lissi Nielsen
sat sin vandreveninde Åse
Nielsen stævne ved Låsby
Stationsby for at gå indviel-
sestur på den nyanlagte van-
dresti, Båndet. 

En grøn rute på 10 km mel-
lem de mindre byer Låsby,
Galten og Skovby, der skal gi-
ve de omkring 9.000 borgere
i området mulighed for at
komme ud og udforske den
lokale natur – og ikke mindst
skabe bedre sammenhæng
mellem byerne.

»Det er dejligt, at der sker
noget. Det var begyndt blive
kedeligt herude. Men det
med Båndet er et godt initia-
tiv. Det er dejligt, der sker så
mange ting med fællesskab.
Vi har tidligere gået meget i
naturen, men der har ikke
været så meget spændende at
se på, kun huse. Nu er der
kommet mange nye stier i

området. Vi har ikke set Lås-
by Stationsby før, så det var
nyt for os,« sagde Lissi Niel-
sen under en pause ved Gal-
ten Skatepark, hvor de præcis
var nået halvvejs på ruten til-
bage mod hjembyen Skovby.

I skateparken kunne børn i
alle aldre deltage i workshops
og få tips og råd fra professio-
nelle skatere. Og der var både
plads til nybegynderne, der
med usikre ben skubbede fra
jorden, og de mere øvede, der
fl��øj vant henover den hårde
cement.

Nye by-venner
Skateparken er bare ét af de
initiativer, som Projekt-
forum Galten-Skovby, har sat
i gang. Projektforummet er
en forening, der har til opga-
ve at understøtte det lokale
engagement og udviklingen i
området. 

Idéen til Båndet kom om-
kring 2015, hvor man blev
enige om, at der manglede
ruter ude i naturen for områ-
dets borgere.

»Det er godt at komme ud
naturen, og der er alt for få,
der kender Låsby Stationsby.
Det kan de nu med Båndet.
Vi har lavet 10 informations-
tavler undervejs, så folk kan
få viden om det område, de
bor i. For vi er et typisk ud-
fl��ytterområde. Meget få af os
er født og opvokset her, og
derfor vigtigt at få knyttet
fortiden på, så vi ved, at vi er
en del af noget og kender hi-
storien,« siger Karen Schack
Lindemann, der er formand

for Projektforum Galten-
Skovby.

Projektforum Galten-
Skovby opstod for otte år si-
den. Med kommunesam-
menlægningerne i 2007 fl��yt-
tede en stor del af aktiviteten
til den nye hovedby Skander-
borg, og Galten og Låsby, der
før havde været to selvstæn-
dige kommuner, spillede
pludselig biroller. 

Så selv om der tidligere
havde været et skel mellem
dem, kom Projektforum Gal-
ten-Skovby med idéen om at

binde området sammen.
Man ville skabe noget, der
kunne blive til mere i fælles-
skabet.

10 kilometer i
det grønne skal
binde tre
østjyske byer
sammen

MARTIN HAAHR LUND
Martin.H.Lund@jp.dk

Nu er vi blevet 
bygget sammen, og
så gælder det også
om at binde os 
sammen kulturelt.
Karen Schack Lindemann, 
formand for Projektforum 
Galten-Skovby
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Rene, t.v., og Oliver var begge to en del af den skategruppe, som gav
opvisning for de fremmødte.

Batiste Co. afholdt skateboard workshop for alle, som havde mod på
at prøve kræfter med det fi��rehjulede bræt. Om man var garvet eller
nybegynder havde ingen betydning.
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Odder: Odders byråd ved-
tog i 2018, at der skulle
udarbejdes en byudvik-
lingsstrategi for Odder by-
midte. En af anbefalinger-
ne fra byudviklingsstrate-
gien lyder, at det centrale
torv skal afspærres for bil-
trafi��k og parkering, så det
kan blive et mere levende
og attraktivt torv med
ophold, torvehandels- og
cafémiljø. Dét skal byrådet
i dag, mandag, godkende.

Som led i udviklingen af
byudviklingsstrategien har
der bl.a. været afholdt
madhåndværksmarked og
kunsthåndværksmarked på

Torvet, hvor oplevelsen
bl.a. har været, at det var
forstyrrende at have biler
passerende rundt i butik-
kernes åbningstid, ligesom
der ofte holder ulovligt
parkerede biler på den
nordlige del.

Mandag skal byrådet
tage stilling til, om der skal
afsættes 518.000 kr. til at
opstille hæve-sænke-pul-
lerter for at hindre biltrafi��k
på Torvet. 

De skal etableres snarest
muligt og inden sommer-
halvårets torveaktiviteter,
lyder anbefalingen.

mlka

Skal Torvet gøres bilfrit?

Norddjurs: Sammen med
WWF Verdensnaturfonden
sætter Kattegatcentret i
morgen, tirsdag 9. april,
fokus på problemet med
plastic i verdenshavene og
de sårbare koralrev. Det
sker gennem en stor udstil-
ling med smukke, strikke-
de og hæklede koraller – og
centret inviterer samtidig
til en stor strikkeworkshop
med strikkeentusiasten,
”Prince of knitting”, Vit-
hard Villumsen. Det er
mellem kl. 16.15 og 18.45.

Der udledes hvert minut
15 tons plastic i verdens-

havene med fatale konse-
kvenser.

»Plastforurening er et
kæmpe problem i verdens-
havene, og vi er derfor rig-
tig glade for at bakke op
om WWF Verdensnatur-
fondens kampagne, der
sætter fokus på et problem,
der ikke kun har ødelæg-
gende konsekvenser for
korallerne og alt andet liv i
havet – men i sidste ende
også os selv,« fortæller Kar-
sten Bjerrum Nielsen, leder
for udstilling og formid-
ling i Kattegatcentret, i en
pressemeddelelse. ufno

Strik for verdens koraller

Syddjurs: Verdensballetten opføres igen den 13. juli for
ottende år i træk på Møllerup Gods, hvor internationale
balletstjerner og danske operasangere og musikere ind-
tager scenen en enkelt sommeraften.

Den ene af Verdensballettens kunstneriske ledere Ste-
ven McRae er tilbage på scenen, efter at han sidste år
måtte ”springe over” pga. en mindre skade. Årets nye
balletnavn bliver den 27-årige ballerina fra The Royal
Ballet of London Yasmine Naghdi. Hun skabte overskrif-
ter, da hun sidste år debuterede I rollen som Julie i ”Ro-
meo & Julie” med fl��otte anmeldelser. Nu får hun sin
debut med Verdensballetten og skal bl.a. danse med den
italienske solodanser fra London Federico Bonelli.

Årets kvindelige operasanger er den danske sopran
Denise Beck, som til dagligt bor i Berlin, men optræder
på de store scener i Europa – bl.a. i Wien, München,
Amsterdam, Oslo og Moskva.

Som altid er operasangeren Jens-Christian Wandt
primus motor på Verdensballetten.

»Med hovedbygningen som den maleriske kulisse og
med en række af verdens største kunstnere fra ballettens
verden på scenen, så er jeg sikker på, at vi igen i år vil op-
leve en magisk aften på Møllerup,« siger han i en presse-
meddelelse. mlka

Verdensballetten med nye
kunstnere på Møllerup

»Nu er vi blevet bygget
sammen, og så gælder det og-
så om at binde os sammen
kulturelt. Vi tænkte, selvføl-
gelig sker der også noget her,
vi går bare selv i gang. Det
handler om at kunne se mu-
lighederne i det lokale. Vi
kan godt selv heroppe, og vi
vil gerne. Og det er sjovt,«
siger Karen Schack Linde-
mann.

Det er nu den foretagsom-
hed, der har gjort, at Båndet
kunne indvies søndag med

deltagelse af den nyindsatte
borgmester i Skanderborg
Kommune, Frands Fischer
(S). Indvielsen foregik med
forskellige aktiviteter under-
vejs på ruten, der havde i alt
syv såkaldte hotspots.

Fra morgenstuden var det
muligt at mødes i Låsby Sta-
tionsby til rundstykker og
kaffe, og så kunne områdets
borgere enten gå videre ad
Båndet til nye oplevelser eller
tage en af de shuttlebusser,
der kørte mellem de forskel-

lige hotspots. Andet stop var
Bytoften i Galten og den der-
tilhørende skatepark.

På den sidste halvdel af
ruten kunne borgerne ligele-
des i Galten opleve kagekon-
kurrencen ”Kom med din
yndlingskage”. I Skovby var
der bl.a. mulighed for at op-
leve aktiviteter med DUI-Leg
og Virke, KFUM Spejderne,
motorcykelklubben Galten
MC, to hundeførerforenin-
ger, høre præst Rikke M.
Vestergaard fortælle om pil-

grimssten og endelig se den
officielle indvielse af Båndet
med musik og taler ved Tin-
bæksøen.

Flere projekter i sigte
Men det lokale engagement
slutter ikke med Båndet. 

Lige nu er Projektforum
Galten-Skovby i gang med et
nyt projekt, der hedder 1.000
Træer. I gamle dage var der
nemlig masser af vejtræer i
området, og dem vil man ger-
ne have tilbage. Desuden
skal der laves en legeplads
ved siden af skateparken, så
der også bliver aktiviteter til
mindre børn.

Og så er der det nye store
projekt, Sporet i Vest, der
minder lidt om Båndet. Det
er den gamle Hammelbane,
der blev nedlagt i 1956 og
snor sig gennem noget helt
unik natur. 

Den strækning vil Projekt-
forum Galten-Skovby gerne
lave på samme måde som
Båndet, så borgerne kan
komme til at opleve både
historien med den gamle ba-
nestrækning og den natur,
som den går igennem.

»Min rolle i det er, at jeg
nok ikke er den, der kan sige
nej. Jeg har boet herude siden
1977, så det er nu mit liv og
sted. Og jeg vil gerne have, at
folk synes, at her er godt at
være. Jeg kan jo ikke gøre alt
selv, men her er så mange
gode mennesker. Og med en
god idé, så kan man sammen
få meget til at ske,« siger
Karen Schack Lindemann.

Den professionelle skategruppe Batiste Co. gav masser af tips videre, da de var med til at fejre indvielsen af Båndet. Med lyserød hjelm er det
Marie på 8 år og med lilla hjelm Emilia på 7 år. Begge fra Galten. De blev undervist af Mads, der også gav opvisning. FOTOS: MATHILDE BECH

På torvet i Galten var der også underholdning for de mindste, hvor klovnen Ballon Trutte lavede sjov.

Verdensbal-
letten bliver
for ottende
gang opført
på Møllerup
Gods til juli.
PRESSEFOTO


