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Båndet åbnet med folkefest
Omkring 800 børn 
og voksne var med 
undervejs, da den nye 
10 kilometer lange 
vandrerute mellem 
Låsby Station og 
Skovby blev indviet 

AF JENS-ERIK SINNBECK

sinn@mja.d

LÅSBY/GALTEN/SKOVBY  Tilsmilet 

af  forårssolen blev indvielsen af  det 

nye vandrespor Båndet  den folkefest, 

som arrangørerne havde håbet på.

Da starten gik først på formiddagen 

med morgenkaffe og rundstykker og  

lokalhistoriske fortælliner ved Låsby 

Station var omkring 125 mennesker 

mødt op.

Ved Galten Skatepark var der også 

tæt besat. Mange børn prøvede selv at 

suse rundt på løbehjul og cykler  og 

opvisningen af  prof-skatere samlede 

et stort publikum.

I Bio Huset var der kagehygge og 

ved den officielle indvielse af  Båndet, 

der foregik ved Tinbæksøen, deltog  

omkring 300 mennesker. Sammenlagt 

deltog godt 800 mennesker i aktivi-

teterne på de syv »hotspots« langs 

Båndet. 

 Borgmester Frands Fischer   havde 

æren af  at klippe den røde snor sam-

men med formanden for   Skanderborg 

Forsyning,  Martin Frausin Poulsen.-

- Indvielsen i dag siger meget om 

lokalområdet. 

- Det er ikke bare snoreklip og bæn-

ke, hvor man kan sidde passivt. Nej, 

der er mange timer med leg, aktivitet 

og fællesskab, sagde Frands Fischer, 

der roste de mange frivillige og deres 

indsats.

- Jeg flyttede mine ting ind på borg-

mesterkontoret for en uges tid siden. 

Måske skulle jeg have ringet til jer? I er 

mange og gode til at løfte i flok, sagde 

han med et smil.

Martin Frausing Poulsen glædede 

sig over, at den sø,  som  Skanderborg 

Forsyning har etableret for at undgå 

oversvømmelser i Skovby, nu indgår 

i en fin lille oase med søer og træer. 

- Et sted oplagt til en stille gåtur,  til 

at lave bål på bålpladsen eller slet og 

ret til fordybning. Eller måske til at 

overnatte i shelteret eller bare cykle 

forbi ad  Båndet, der binder området 

sammen med resten af  vores flotte 

kommune. Tusind tak  for godt sam-

arbejde.

- Ved vejs ende - og på vej
Arbejdet med Båndet tog sin begyn-

delse i 2014, og Karen Lindemann,  

formand for Projektforum Galten/

Skovby, der har stået i spidsen for ar-

bejdet,  takkede de mange samarbejds-

partnere  - fra grundejerforeninger og 

spejdere til skoler og institutioner og 

mange andre. 

- Heldigvis er vi nu ved at være ved 

vejs ende. Eller er vi ikke bare på vej, 

spurgte hun.

 | Den officielle indvielse foregik ved den nye Tinbæksø og blev en festlig kulmination på dagen.  Fra morgenstunden i Låsby Station til finale ved søen samlede  
arrangementet omkring 800 deltagere.  FOTO: MARTIN BALLUND

 |  Dervar også musik ved indvielsen - leveret af Royal Danceband.  FOTO: 

MARTIN BALLUND 

 | Borgmester Frands Fischer og Martin Frausing Poulsen, Skanderborg 
Forsyning, havde æren af at klippe snoren.  FOTO: MARTIN BALLUND

 | Galten Skatepark ligger også ved Båndet -  her var et hotspot, som mange 
børn havde fornøjelse af.   FOTO: PER BILLE RY-FOTO.DK


