Landsbyudvikling: Procesplan og Invitation til Borgermøder

Visionære Borgermøder om
Landsbyudvikling i Sjelle og Omegn
Tovholder: Sjelle Bylaug

Procesplan for Sjelle:



10. april 2018 kl. 19:30 i Sjelle Forsamlingshus – (hent invitationen her)



10. april 2018 kl. 19:30 i Sjelle Forsamlingshus – (hent invitationen her)
møde for Interessenter i Sjelle og Omegn (se eksempel på “Interessenter” længere nede på siden)



15. maj 2018 kl. 19:30 i Sjelle Forsamlingshus – (hent invitationen her)
Borgermøde og borgerne i Sjelle og Omegn
Eksempel på “Interessenter”:
* Forsamlingshuset
* Vandværk
* Sjelle mark / Fremad
* Grundejerforeninger
* Skoler
* Dagtilbud / dagpleje (0-6 år)
* fritids- og idrætsforeninger
* Menighedsråd
* Bylaug, herunder trafikudvalget i Sjelle
* Virksomheder
* Lodsejer og Udlejere

Invitation til Visionært Borgermøde for Interessenter
Invitation til Interessenter i Sjelle og Omegn
til Visionært Borgermøder 10. april kl 19:30
I Sjelle Forsamlingshus
om Landsbyudvikling i Sjelle og Omegn
Tovholder: Sjelle Bylaug

Til alle interessenter i Sjelle og Omegn
Sjelle den 8. marts 2018
Skanderborg Kommune har sat en procesplan i gang om landsbyudvikling i kommunen. Processen er
fastsat til at køre i dette forår med en deadline for høringssvar den 1. juni 2018.
Sjelle Bylaug kickstartede sin proces om landsbyudvikling for Sjelle Bylaug og Omegn på
generalforsamlingen den 20. februar. På generalforsamlingen blev idé til procesplan i Sjelle fremlagt.
Procesplanen er vedlagt som bilag.
Som første step i procesplanen inviterer Bylauget til visionært møde med alle interessenterne i Sjelle by
og Omegn.
Mødet afholdes den 10. april kl. 19:30 i Sjelle Forsamlingshus. Tilmelding kan ske på nemtilmeld
via Sjelle.dk (https://sjelle.nemtilmeld.dk/) eller på mailadressen kontakt@sjelle.dk

Formålet med mødet er, at få et overblik over de ønsker, behov og tanker
interessenterne i området har.
Sammen med den tidligere udarbejdet rapport fra Landsbyafvikling til
Landsbyudvikling, samt Bylaugets høringssvar til kommuneplanen vil disse
ønsker, behov og tanker indgå i et oplæg til nyt Borgermøde for alle Borgerne i
Sjelle by og Omegn, som afholdes den 15. maj kl. 19:30 i Sjelle Forsamlingshus.
Bylauget vil herefter afgive høringssvar til Skanderborg Kommune.
Du kan se Rapporten fra Landsbyafvikling til Landsbyudvikling ved at klikke her
Du kan se Bylaugets Høringssvar til Kommuneplanen ved at klikke her
Vi glæder os til jeres deltagelse - På vegne af Sjelle Bylaug - Formand Steen Andersen Frøslev

Lokalplaner
Nuværende lokalplaner bør opdateres / justeres både for privatbolig og erhverv, herunder
opdatering / justering af miljøklasserne for erhvervsområderne og hvilke særlige hensyn /
fredninger / beskyttelse der er taget i forhold til landskabet og naturen. Dette ser vi der i
Sjelle er behov for.
Det er vores opfattelse, at ovenstående med tydlige lokalplaner er vittig både for nuværende
borgere og kommende potentielle tilflytteres valg af bosættelse i landsbyen

Børnepasning, skole og fritid (Bosætningsanalyse)
Børnepasning, skole og fritid er vittig service i nærmiljøet. I vores område har vi både
kommune- og privatskole og kommunal- og privat dagtilbud og fritidstilbud.
At der er dagtilbud, skole og fritidstilbud i vores lokalområde er med til, at tiltrække nye
børnefamilier. Vi vil derfor foreslå, at der laves en analyse / prognose for, hvordan
sammenhængen er i forhold til kapaciteten i dagtilbud, fritidstilbud og skole og behovet for
byudlæg til nye boliger, som kan danne grundlag for byudviklingen i området, således at der
også fremover i lokalcenteret ”nord for åen vil være kommunal dagtilbud, skole og
fritidstilbud.

Trafiksikkerhed og tilgængelighed
Med den hastigt stigende trafik bliver behovet for at trafiksikre større og større. I
Sjelle har vi flere trafikfarlige veje (Langelinie og Voldbyvej) som går gennem
Landsbyen samtidig med, at vi har trafikfarlige fortovsløsninger og mange stikveje
med uoverskueligt udsyn.
Vi glæder os derfor over, at landsbyerne i kommuneplanen også er nævnt vedr.
trafiksikkerhed og tilgængelighed; men vi bemærker også landsbyernes lokale
repræsentanter inddrages, både hvad angår trafiksikkerhed og tilgængelighed

Kollektiv trafik
Den kollektive trafik fra Skanderborg Nord (nord for åen) retter sig hovedsagligt mod Aarhus
og Silkeborg. Her til kommer, at der er alt for få busafgange og at priserne er urimelig høj. De
høje billetpriser er med baggrund i, at busruterne krydser kommunegrænserne.
Samlet set anses den kollektive trafik i vores område til, at være så ringe og med meget høje
billetpriser, at flere og flere anskaffer sig bil nr. 2. hvilket igen betyder støre trafikbelastning i
vores område.
Nuværende kollektive trafik afskærer Skanderborg nord fra selve Skanderborg og de øvrige
centerbyer. Der er dog delvis kollektiv trafik mellem de 3 landsbyer nor for åen til Galten by.
Vi foreslår derfor, at der beskrives en konkret strategi for den kollektive trafik, som giver alle
borgerne i Skanderborg kommune mulighed for, at kunne komme fra og til hoved- og
centerbyerne og at der arbejdes målrettet mod en kollektiv trafik som er anvendelig – både
med hensyn til afgange, til destinationer og prisniveau. Det er vores opfattelse, at en
velfungerende infrastruktur er med til at skabe en sammenhæng i kommunen, både i forhold
til arbejdsliv, uddannelse, kultur og fritidsliv, som forefindes i kommunen, hvilket også har en
stor betydning for at kunne tiltrække / fastholde bosættelserne i landsbyerne.

Bemærkning fra Sjelle Bylaug 16. juni 2016 vedr. ønske om udlæg til boliger på en
del af mart. Nr. 4 k og del af 24a, Sjelle BY

Aktuelle visioner og ideer
●

●

●

Moderat udbygning af
området
Nye boliger i ”huller” som er
eller opstår i forbindelse med
f.eks. nedlægning af landbrug.
(Pt. Udbygges Sjelle med
Vesterudsigten)
(Der er ansøgning på vej om
opførelse af nyt boligområde
øst for Voldbyvej 62, - nord for
Udsigten, matrikel nummer
15s)

●

Familieboliger
Ældreboliger
Trafiksikkerhed
stiadgang mellem
nuværende / kommende
udbygninger
stiadgang til landskabet og
naturen

●

●
●

●
●

●

Fællesskaber
Sjelle Kirke
Sjelle
Forsamlingshus
Socialt – Kulturelt –
Fritids/idræt
De tre landsbyer
imellem
●

●

●

●

Bevarelse af og
tiltrækning af Landbrug,
handel, erhverv/ lettere
industri
●

●

●

● ● ●
Bevarelse
af og
dagtilbud, skoler, fritidsog idrætsforeninger
●
●

●● ●● ●●

Fokus ved nye
boligområder:

●

●
●

●
●

Bevarelse og tiltrækning
af nye borgere /
børnefamilier
●

●

●

Bevarelse
● af● og●
udbygning af kollektivt
trafik
●

●

●

Bevarelse
● og● sikring
● af
lokalt rent drikkevand
Sjelle Vandværk
● ●● ●● ●

Henvendelser og ønsker fra borgere i
Sjelle
Fællesarealer – rekreative område(r)
”Trædestier” i landskabet rundt og
Sjelle By knyttet ”smutveje” – stikveje
mellem boligerne.
Opførelse af nyt boligområde
●

●

●

●

●

●

Tiltag for sikring /
udvikling af byen og
områdets idylliske
fremtræden
Bevarelse af gårdmiljøerne

●
●

●
●

●
●

Udpegning af
naturområder som
særlige
bevaringsværdige
Sikring af udsyn og adgang til
landskabet og naturen
(arealerne syd for Sjelle By,
fra Mindevej, stationsvej,
Wedelslundsvej og
Langelinie)
(Skov, eng og markområder)

● ● ●
● ● ●

Sikring af det
bevaringsværdige og
fredet området ved
Kirke, præstebolig,
forpagterbolig
Præstebolig og
forpagterboligen er p.t . sat
til salg

●

●

●

FAKTA – Status
Kommuneplansramme for Sjelle og Omegn

P.t. henvendelse til Skanderborg Kommune om udstykning af 9 byggegrunde ved
Voldbyvej 62 Sjelle, 8464 Galten matrikel nummer: 15s

P.t udføres byggeproces ved Nørregård, ny vej / vænge: Vesterudsigten med 7
grunde

Sjelle har følgende at byde på
Byen har:
 Høj internethastighed
 Mobilnetværk
 Kirke
 Forsamlingshus
 Vandværk
 Naturgas
 Lokal forretning
2 km til brugsen i Herskind
 Erhverv, virksomheder og landbrug
 Dagtilbud, Sfo – Herskind og privatskole
Sjelle/skjørring
 Skoler
Folkeskole I Herskind – privat skole
Sjelle/Skjørring
 Sundhed – læge, tandlæge, apotek mv.
Skovby / Galten
 Biograf og bibliotek i Galten
 Fritids- og idrætsforeninger
 Cykelsti – Herskind – Sjelle – Skjørring
 Lokal bus
 Bus 112 Aarhus – Silkeborg
 Kort afstand til motorvej e45 og Silkeborg
motorvejen
 Afstand inden for 30 min. til Aarhus,
Skanderborg, Silkeborg
 Natur
 Attraktive boliger / ejer og leje boliger
 Fælleskab og traditioner

Byen har inden for følgende afstand
O km – i Sjelle
Kirke
Forsamlingshus
Vandværk
Erhverv, virksomheder og landbug
Lokal bus
Bus 112 Aarhus – Silkeborg
Natur - Landskaber
Attraktive boliger – ejer boliger – leje boliger
Fællesskab og traditioner
Cykelsti
Naturgas
Internet – Fiber
Mobilt netværk
0 – 1 km
Privat skole - Idrætshal
Børnehave
SFO
Fritids- og idrætsforeninger
Natur – eng - Ådal
1 – 2 km
Lokal brugsen
Tankstation
Natur - Skov
2 – 3 km
Folkeskole – SFO - Idrætshal
Dagtilbud – Dagpleje
Fritids- og idrætsforeninger
Natur – skov og landskab
4 – 5 km
Lægehus
Rema 1000
Skovbyskolen
5 – 6 km
Galten by: Skole, SFO, Dagtilbud, Handel,
Bank, Apotek, Læge, Tandlæge, Biograf,
bibliotek, resturent osv
Silkeborgmotorvejen
Motorvej E45
17 – 18 km
Større byer: Aarhus, Skanderborg
28 km
Silkeborg

Hallo – Hvor skal vi hen du??

Hvilke Visioner, ønsker, behov, samt tanker, udfordringer og bekymringer har I
medhensyn til Sjelle og omegn.

Hvilke udviklingstiltag vi I sætte i fokus

Hvad er jeres respons på:
 Aktuelle visioner og ideer”
 FAKTA – Status
Kommuneplansramme for Sjelle og Omegn
 Sjelle har følgende at byde på
 Distrikts demografiske udvikling

