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(Sendes til medlemmerne af Skanderborg Byråd og til Ugebladet. Formålet er i 
første omgang alene at få opmærksomhed og offentlighed omkring idéen. Håbet er, 
at den ny bypark hurtigt vil få en plads i plangrundlaget, før nogen får lyst til at 
bygge på grunden).


Forslag om etablering af ny bynær park i Skanderborg 
Skanderborg midtby byfortættes og oplever stor vækst i befolkningstallet. 


Byparken ved Kulturhuset er i dag det eneste reelle parkområde, som 
tilbydes de mange nuværende og kommende borgere, og det oplever vi som 
helt utilstrækkeligt. Derfor foreslår vi “marken” mellem Sølundstien og det 
nyanlagte regnvandsbassin ved Sølundsvej udlagt til og anlagt som nyt 
bynært parkområde. 


En bynær park er især attraktiv for …


• borgere, som ønsker kortere ophold og spadsereture til en grøn oase, som 
kan nås inden for få minutter.


• børnefamilier, der ønsker at slå sig ned og hygge sig på en plæne. Det 
samme gælder for fx byens dagplejere.


• ældre, der har svært ved at bevæge sig ud til naturområderne på den 
anden side af Sølund. Et åbent og velplejet parkområde med et passende 
antal bænke virker trygt for ældre at opholde sig i.


Vi finder det vigtigt, at der i såvel den overordnede som i den detaljerede 
planlægning af udviklingen i Skanderborg bys forskellige områder på forkant 
indtænkes nære grønne parker. Det skal gøres før nye boligprojekter løber 
mulighederne over ende.


Vores forslag om en sammenhængende park bestående af den nævnte mark 
og det nye anlæg ved regnvandsbassinet er et bud på, hvordan manglen på 
bynære parkområder kan løses i vores del af byen.


Ved at anlægge parken med store åbne plæner kan området stadig anvendes 
af festivalerne som teltplads i de uger, hvor de gennemføres.


Vi vil gerne i dialog med Skanderborg Kommune om forslaget.


Med venlig hilsen
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xxxxx
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Supplerende bemærkninger og skitse over området 

• Parkanlægget kan udvikles i etaper. Der vil være minimale omkostninger 
ved anlæggelse af ny bypark i en “grundversion”. Der er nemlig allerede for 
et par år siden nyplantet et antal store ahorntræer på området. Der skal 
muligvis suppleres med yderligere træer, men ellers skal der blot laves 
stiforløb, opsættes bænke og så ellers klippes græs.


• Parken vil udgøre en flot helhed sammen med  området ved det nyanlagte 
ovale regnvandsbassin.


• Stier med et krydsende diagonalt forløb, som skitsemæssigt er angivet på 
kortet, vil give byens borgere optimale muligheder for at søge ud i 
områderne ved og bag Sølund.


• På sigt kan der måske laves et mindre cirkelformet anlæg hvor de 
skitserede stiforløb krydses hinanden.


• Blot en tanke: Kunne vi inspireret af de kendte “Cherry Parks” rundt om i 
verden lave en tilsvarende beplantning, som hvert forår gør parken til en 
oplevelsesmæssig destination for byens borgere, Sølunds beboere og 
udefra kommende. Kirsebærbeplantningen kunne tilsvarende laves langs 
Sølundstien.


Skitse over ønsket placering af parken
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Uddrag fra “Politik for Skanderborg Midtby”, 2016 

• (side 4) Vi vil skabe et byrum hvor der handles, leges og nydes, og hvor 
grænserne mellem by, vand og grønne åndehuller er flydende.


• (side 8) Byens grønne profil styrker vi også. Forbindelsen mellem midtbyens 
grønne områder og de grønne områder omkring Sølund, Dyrehaven og 
Skanderupbækken vil vi gøre mere synlige ved beplantning eller vise ruten 
til skov og natur på en ny og sjov måde.


• (side 24-25) I området vest for Sygehusvej vil det være oplagt at lave 
rekreative oplevelses- og sansezoner for områdets mange ældre beboere 
og brugere. Zonerne kan placeres i forbindelse med en stiforbindelse 
gennem området fra nord mod syd. Stiforbindelsen kan skabe en 
sammenhængende grøn forbindelse fra midtbyen og til de grønne 
naturområder omkring Sølund og Døjsø. De grønne områder omkring 
Sølund og Døjsø vil på den måde supplere de små grønne rum i midtbyen 
og være byens store grønne lunger.
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