
Idéplancher	  fra	  Borgermøde	  i	  
Foldby-‐Norring	  27/9	  2014	  

Mødet	  blev	  holdt	  i	  Korsholm	  Skoles	  
gymnasGksal	  



…	  

KIF	  

Foldbyrådet	  

•  Interesserede,	  Råd	  
–  AnneMe	  Riddersholm	  Nielsen	  fuMe112@hotmail.com	  
–  Karin	  Thøgersen	  karin@mail.chartech.dk	  
–  Louise	  Dam	  famwdam@hotmail.com	  
–  KirsGne	  Pedersen	  keip70@yahoo.dk	  
–  Ole	  Kaastrup	  ohgvs@email.dk	  
–  KrisGan	  Holten	  holtenkrisGan@yahoo.dk	  
–  Signe	  Wendelbo	  Nørgaard	  signeogmads@hotmail.dk	  
–  Frederik	  Schøler	  fsch@favrskov.dk	  
–  Jesper	  H	  B	  Christensen	  jesperhc@gmail.com	  	  

Favrskov	  
Landsbyrådet	  

Foldbyrådet	  
-‐	  Med	  på	  råd	  fra	  Foldby	  mark	  

Gl	  Norring	  

Foreningsfællesskab
et	  

Udvalg	  
Legeplads	  

…	  
…	  

StøMegruppe	  
AD	  HOC	  

•  Interesserede,	  AD	  HOC	  
–  Marianne	  Søby	  msoeby@gmail.com	  
–  Maria	  Andersen	  dyller@kernelerror.dk	  
–  CharloMe	  Holleufer	  

charloMe.holleufer@gmail.com	  	  



BuGk	  
•  Emnet	  blev	  ikke	  diskuteret	  i	  en	  gruppe	  
•  Noter	  fra	  gule	  sedler	  

–  BuGk	  
–  BuGk	  med	  dagligvarer	  
–  BuGk	  på	  cafeteriegrunden	  –	  Rema	  1000	  
–  Foldby	  lille-‐center	  
–  GenbrugsbuGk	  
–  DagligvarebuGk	  centralt	  i	  byen	  (ved	  Korsholm)	  
–  Dagligvarehandel	  i	  krydset	  v/Skanderborgvej	  
–  Er	  et	  en	  idé	  med	  issalg	  og	  evt.	  Specialøl	  og	  evt	  andre	  ideer	  Gl	  
salg	  fra	  foderbuGk	  

–  Ideer	  Gl	  levedygGg	  buGk	  -‐>	  hvad	  vil	  det	  give	  mening	  at	  sælge?	  
Tænker,	  det	  er	  urealisGsk	  at	  konkurrere	  med	  fx	  Rema.	  



KommunikaGon	  
•  InformaGon 	  	  

–  Hjemmeside	  
•  Faste	  akGviteter	  fx:	  

–  Fællesspisning	  
–  Champions	  league	  agener	  
–  Osv	  

•  Aktuelle	  temaer	  fx:	  
–  Fjernvarme	  
–  Letbane	  
–  TrafiksituaGonen	  

•  Skole/Børnehave/FriGdsakGviteter	  
–  Skoven	  
–  Bibliotek	  
–  Gartneri	  

•  Borgerforeningen	  
•  Historie	  
•  Kort	  over	  Foldby	  
•  Velkomstmappe	  
•  Link	  Gl	  KIF	  

•  Dialog	  –	  ikke	  intranet	  men:	  
–  Facebook	  
–  SMS-‐grupper	  

•  Noter	  fra	  gule	  sedler:	  
–  Velkomstpakke	  Gl	  nyGlflyMede.	  Fx	  

fortæl	  om	  lokalområde,	  
hjemmeside,	  foreningslivet,	  
sportspladsen,	  akGviteter	  

–  Intranet/FB/SMS-‐kæde	  
–  Hjemmeside	  med	  lokalinfo	  +	  

debat,	  foldbyogomegn.dk	  
–  Kort	  over	  ture	  i	  området.	  Nye	  sGer	  
–  Eksisterende	  akGviteter	  

synliggøres.	  Krolf,	  badminton,	  m.v.	  
–  Formidling	  af	  muligheder	  i	  byen	  



Socialt	  
•  Det	  gamle	  plejehjem	  –	  ejet	  af	  Favrskov	  

kommune	  (måske?)	  skal	  kunne	  anvendes	  Gl:	  
–  Arrangementer	  
–  Ungdomsboliger	  
–  Cafe	  
–  Dagplejer	  
–  Motel	  
–  Medborgerhus	  
–  Mødested/vejfester	  
–  Skt	  Hans	  

•  Fællesspisning	  evt.	  på	  skolen	  
•  Legeplads	  i	  forbindelse	  med	  

forsamlingshuset	  
•  VigGgt	  med	  lokaler,	  som	  vi	  kan	  låne	  graGs	  
•  Revyarrangement	  i	  vinterGden	  
•  Åben	  skole	  
•  Medborgerhus	  Gl	  arrangementer	  for	  ældre,	  

unge,	  dagplejer	  osv.	  
•  Velkomstkomité	  som	  byder	  velkommen	  Gl	  

nye	  borgere	  og	  giver	  info	  omkring	  
lokalområdets	  mange	  gode	  muligheder.	  

	  
•  Noter	  fra	  gule	  sedler:	  

–  Naboovervågning	  
–  Café	  Gl	  fællesskabsopbygning/hygge	  
–  Cafe	  i	  samlingsrummet	  på	  det	  gamle	  

plejehjem	  
–  Fællesskab	  
–  Offentligt	  støMes	  medborgerhus/kulturhus	  (fx	  

i	  forsamlingshuset)	  
–  Lære	  hinanden	  at	  kende	  
–  Velkomstkomite	  
–  Udvalg	  som	  planlægger	  og	  står	  for	  akGviteter	  i	  

klubben	  for	  alle	  aldre	  
–  Cafe	  

•  Byens	  folk	  
•  Forbikørende	  

–  Åbne	  det	  gamle	  alderdomshjem	  op	  for	  flere	  
akGviteter.	  I	  øjeblikket	  ser	  der	  lidt	  lukket	  ud.	  

–  Bakke	  Korsholm	  IF	  mere	  op	  
–  AkGvere	  de	  nye	  pensionister	  
–  På	  tværs	  af	  generaGoner	  

Louise	  Dam	  Famdam@hotmail.dk	  
KirsGne	  Pedersen	  keip70@yahoo.dk	  
Maria	  Andersen	  dyller@kernelerror.dk	  
	  
	  



Trafik	  
•  Omfartsvej	  på	  sigt	  
•  Flere	  bump	  
•  CykelsG	  langs	  bølvadsvej	  

	  
•  Noter	  fra	  gule	  sedler:	  

–  Fodgængerfelt	  ved	  friskolen	  
–  Øget	  synlighed	  om	  at	  der	  er	  en	  skole	  i	  Norring	  for	  

trafikken	  
–  Fortov	  i	  halv	  bredde	  og	  ægte	  kantstensafskærmet	  

cykelsG	  
–  CykelsG	  ved	  Bølvadsvej	  
–  CykelsG	  på	  Bølvadsvej	  
–  Flere	  cykelsGer	  
–  Sikker	  cykelvej	  Foldby-‐Hadsten	  
–  Etablering	  af	  separat	  cykelsG	  fra	  Foldby	  Gl	  Norring.	  Der	  

er	  to	  skoler	  og	  tung	  trafik.	  
–  CykelsG	  Gl	  Hammel	  
–  Forbedring	  af	  cykelsGer	  
–  CykelsGer	  Gl	  Hammel,	  Hadsten/Haldum,	  Sabro	  
–  Ny	  cykelsG	  Norring-‐Hammel	  
–  Sikker	  cykelvej	  fra	  Hammel	  via	  Foldby	  Gl	  Hinnerup	  

(hammelvej-‐postvej-‐bølvadsvej)	  
–  Sikker	  cykelsG	  
–  Trafikbump	  langs	  postvejen.	  Byzonen	  overholdes	  

sjældent.	  
–  Fartdæmpning	  på	  Postvej	  
–  Flere	  sikre	  overgange	  for	  børn	  på	  postvej	  –	  særligt	  ved	  

skolerne	  
–  Omfartsvej	  
–  Omfartsvej	  
–  Omfartsvej	  uden	  om	  byområdet	  Gl	  den	  tæMe	  trafik	  

mellem	  Hadsten	  og	  Hinnerup/Aarhus.	  
–  Omfartsvej	  Foldby-‐Norring	  

© Favrskov Kommune - Kort og data er kun vejledende

Målforhold 1:10000
Dato 25-09-2014

Signaturforklaring
Kommunegrænser

Hadsten	  
Hinnerup	  

Hammel	  

Sabro	  

Cykels'er	  

© Geodatastyrelsen, © Favrskov Kommune - Kort og data er kun vejledende

Målforhold 1:15000
Dato 25-09-2014

Signaturforklaring
Kommunegrænser

Omfartsvej	  



KollekGv	  trafik	  
•  Simpel	  forbindelse	  Gl	  

Hinnerup	  StaGon	  
–  ShuMlebus	  

•  Flexbus	  ordning	  i	  
yderGder	  
–  Agen	  
–  Formiddag	  
–  Mobil	  app	  

•  ShuMlebus	  mellem	  
Hammel	  og	  Hinnerup	  
–  Langs	  Postvej,	  Damsbrovej	  

•  God	  forbindelse	  Gl	  indkøb	  
i	  Hinnerup	  og	  Hammel	  
–  Pensionister	  
–  Unge	  uden	  kørekort	  

•  Letbane	  stop	  for	  enden	  af	  
Damsbrovej	  



FriGd	  
•  Ak'viteter	  
•  Vi	  har	  mange	  indendørslokaler	  og	  ideer	  Gl	  akGviteter.	  VigGgt	  

at	  vi	  skaber	  en	  fællesånd	  på	  tværs	  af	  friskole,	  kommunal	  
skole,	  de	  tre	  byer,	  så	  iniGaGverne	  bliver	  levedygGge.	  Fx	  fælles	  
info	  +	  oplysning	  om	  adgang.	  Synlighed	  både	  i	  form	  af	  
informaGon	  og	  rent	  visuelt.	  

•  Noter	  fra	  gule	  sedler	  
–  Fællesspisning	  (for	  alle?)	  skole/forsamlingshus	  
–  Børnebazar	  skole/forsamlingshus	  
–  Juletræsfest	  skole/forsamlingshus	  
–  Fastelavnsfest	  
–  Madlavning	  for	  mænd	  på	  skolen	  
–  Madlavning	  for	  kvinder	  på	  skolen	  
–  Fra	  forsamlingshus	  Gl	  samlingssted.	  Skærm	  Gl	  børnebio	  og	  

fælles	  fodbold	  i	  tv.	  
–  Storskærm	  i	  forsamlingshuset	  
–  Megastor	  skærm	  i	  forsamlingshuset	  
–  Bogklub	  
–  Foredrag/musik	  
–  Et	  fælles	  rum	  Gl	  arbejdende	  værksted	  =	  Maleri/keramik/

træarbejde	  (skolen)	  
–  Åben	  skole	  for	  børn	  agen.	  Fx	  alternaGver	  Gl	  fodbold,	  

håndbold	  og	  spejder	  
–  UdnyMe	  skolen	  Gl	  akGviteter	  eger	  skoleGd	  –	  både	  for	  

voksne	  og	  børn	  
–  En	  uforpligtende	  strikkeklub,	  hvor	  man	  mødes	  og	  hygger	  ind	  

imellem.	  
–  Musikskole	  på	  skolen	  
–  Ungdomsskole	  akGviteter	  i	  klubben	  om	  agenen.	  

Struktureret	  og	  drevet	  af	  frivillige.	  
–  Byfest	  
–  Skab	  fællesskab,	  hvis	  der	  skal	  komme	  drivkrag	  i	  jævnlige	  

arrangementer	  skal	  der	  være	  nok	  Gl	  både	  at	  drive	  og	  
deltage.	  Hvordan	  dannes	  der	  fællesånd?	  

•  Det	  fysiske	  rum	  for	  fri'den	  
–  Udendørs:	  Vi	  mangler	  et	  udendørsareal	  Gl	  fælles	  

arrangementer,	  som	  både	  kan	  involvere	  børn,	  større	  børn	  
mm.	  

•  Noter	  fra	  gule	  sedler	  
–  Etablering	  af	  øvelokaler	  og	  lydstudie	  
–  Shelter	  med	  Grill	  –	  Hyggeområde,	  Grønt	  område	  
–  Udnyt	  plejehjemslokaler	  –	  placering?	  
–  Lave	  et	  fælles	  rum,	  som	  er	  Glgængeligt	  for	  alle	  og	  føles	  som	  

byens	  
–  Hvad	  skal	  der	  Gl	  for	  at	  vi	  bruger	  vores	  friGdsakGviteter	  
–  Torv	  
–  Torv	  med	  mulighed	  for	  marked	  med	  kort	  rejst	  mad	  
–  Torveplads	  ved	  forsamlingshuset/kirken	  
–  Torv/fællesplads.	  Et	  rum	  Gl	  fx	  juletræstænding,	  høstmarked,	  

et	  rum	  Gl	  fælles	  arrangementer.	  Kan	  både	  indeholde	  
legeplads,	  grill	  shelter.	  

–  Opgradering	  af	  skolens	  legeplads	  Gl	  glæde	  for	  hele	  byen	  
–  Legeplads	  
–  Legeplads	  i	  skoven	  
–  Legeplads	  ved	  dagplejens	  legestue.	  Rutchebane,	  sansegynge	  
–  Legeplads	  ved	  kirkeområdet	  eller	  andre	  steder	  i	  foldby	  hills	  
–  Snak/prioritering	  af	  legepladser/legeområder	  i	  Foldby/

norring	  
–  Ny	  legeplads,	  der	  samler	  borgerne	  med	  trampolin	  og	  

bordtennisborde	  (se	  Gl	  lemvig)	  
–  Skaterbane,	  Løbehjul,	  skateboard.	  Sanmle	  friskolebørn	  og	  

skolebørn	  ved	  bane.	  Fx	  i	  nærheden	  af	  ældrecenter,	  så	  det	  
ikke	  kun	  er	  ved	  skolen	  –	  vi	  har	  også	  friskolen.	  

KirsGne	  Pedersen	  keip70@yahoo.dk	  
Maria	  Andersen	  dyller@kernelerror.dk	  



Arrangementer	  
•  Forsamlingshuset	  

•  Noter	  fra	  gule	  sedler	  
–  Årligt	  loppemarked	  evt.	  Med	  salg	  af	  lopper	  fra	  loget	  

(ekstra	  Gltrækningskrag	  –	  inddrage	  lokale	  firmaer	  fx	  
pizzaria	  –	  andet?)	  

–  Dilletant/revy	  
–  Byfest	  med	  musik,	  sammenskud	  mad	  evt.	  
–  Marked/høstmarked	  en	  gang	  om	  året	  
–  Juletræstænding	  evt.	  Med	  musik	  (hinnerup	  garden,	  

lokale	  musikere	  eller	  noget	  andet)	  
–  Årlig	  ølsmagning	  
–  By	  kok	  
–  Foldby	  messe	  
–  Foldby	  festuge.	  Byfest.	  Sport,	  kirke,	  skoler,	  erhverv	  …	  
–  AkGviteter	  af:	  strik,	  sy	  og	  lignende	  
–  Plakat	  konkurrence	  
–  Forskellige	  arrangementer	  

•  Fx	  ølbrygning/smagning	  
•  Byg	  en	  redekasse	  
•  Lave	  en	  gruppe,	  der	  kan	  stå	  for	  at	  sæMe	  Gng	  op	  

–  Sodavandsdisko	  for	  7-‐8-‐årige	  i	  forsamlingshuset	  
–  Sodavandsdisko	  for	  de	  unge	  evt.	  I	  forsamlingshuset	  1	  

gang	  pr.	  Mdr.	  
–  ’Åben’	  hyggecafe	  i	  klub	  (på	  skig	  mellem	  voksne	  folk)	  

•  Sæson	  

•  Noter	  fra	  gule	  sedler	  
–  Høssest	  
–  Sankt	  Hans	  samling	  
–  Sankt	  Hans	  a	  la	  Foldby	  
–  Fugleskydning	  
–  Sportsfest	  

•  Få	  sikret	  at	  der	  er	  et	  udvalg	  klar	  Gl	  næste	  år	  
–  Foldby-‐løb	  

•  Foldby-‐løberne	  

KirsGne	  Pedersen	  keip70@yahoo.dk	  
Maria	  Andersen	  dyller@kernelerror.dk	  



Fjernvarme	  

Opgave?	   Hvem	  håndterer	  det	  og	  hvordan?	   Ansvarlig	   Tidsplan	  

#	  brugere?	  

Hvad	  har	  folk	  i	  dag?	  
-‐	  olie,	  gas,	  træ	  m.v.	  

Tilskudsmuligheder	  

Interesse	  blandt	  borgere	   Uforpligtende	  underskrigindsamling	  	  +	  	  

Besparelse	  
-‐  CO2	  
-‐  Økonomisk	  
	  	  -‐	  TilbagebetalingsGd	  
	  	  -‐	  I	  u.	  Til	  hidGdig	  forsyning	  
-‐  Hvem	  er	  reMe	  indgang	  
	  	  -‐	  administraGvt	  og	  poliGsk	  i	  kommunen	  

Brev	  Gl	  Hammel	  og	  Hinnerup	  Fjernvarme	  

Formel	  kontakt	  Gl	  kommunen	  

Interesserede	  Gl	  arbejdsgruppe:	  
Kent	  Nielsen,	  Nøragervej	  11,	  Foldby	  
Jesper	  Christensen,	  Anneksvej	  9,	  Norring,	  Jesperhc@gmail.com	  

•  Noter	  fra	  gule	  sedler:	  
–  Fjernvarme	  Gl	  byen	  
–  Fjernvarme	  Gl	  alle	  dele	  
–  Fjernvarme	  fra	  Hammel/Hinnerup	  
–  Udrulning	  af	  vernvarme	  i	  hele	  

byområdet	  Gl	  rimelige	  priser	  

•  Samle	  arbejdsgruppe	  
•  Forberede	  arbejde	  



SGer	  
•  Skitse	  på	  næste	  slide	  

baseret	  på	  kort	  fra	  
Torben	  Møller	  

	  
•  Noter	  fra	  gule	  sedler:	  

–  Afmærkning/skiltning	  v/	  sGer	  i	  området	  
–  SGer	  Gl	  løb,	  cykel	  og	  gang	  
–  SGsystemer	  Foldby	  
–  Barnevognsringvej.	  Barnevognsvenlige	  gåtursruter	  omkring	  byen	  med	  

rastepladser	  fx	  med	  legeredskaber	  
–  SGer	  i	  naturen	  med	  fitnessredskaber	  
–  Trafikfri	  sGer.	  CykelsGer,	  gangsGer.	  Forbinde	  byen	  med	  fx	  skoven.	  Der	  er	  ikke	  

mulighed	  for	  at	  udnyMe	  naturen	  omkring	  byen	  
–  Bedre	  adgangsforhold	  Gl	  alle	  naturområder,	  bedre	  faciliteter	  og	  øget	  synlighed	  
–  Vedligeholdelse	  af	  sGer	  Eks.	  Enemærket	  –	  Munkegyden	  

•  Konkrete	  sGforslag	  fra	  gule	  sedler	  
–  NatursG	  langs	  møllebækken	  Kirkebro	  Gl	  Bølvadsbro	  
–  SG	  langs	  møllebækken	  Kirkebro	  Gl	  Bølvadsbro	  

–  SG	  fra	  friskolen	  Gl	  Norring	  idrætsplads	  

–  SG	  fra	  Skanderborgvej	  Gl	  Foldby	  enemærket	  fra	  Refshøjgaard	  

–  SG	  udenom	  byområdet	  fra	  Foldby	  Gl	  Norring	  
–  MoGonssG	  fra	  skolen	  Gl	  friskolen	  via	  klubhuset,	  gartnerivejen	  og	  sportplads	  

ved	  skolen	  
–  CykelsG	  og	  fitnesslegeplads.	  Sikker	  færdsel	  og	  rekreaGon	  fra	  Foldby	  Gl	  Norring	  
	  
–  GangsG	  fra	  Norring	  Gl	  skoven	  
–  Etablering	  af	  sG	  fra	  Norring	  Gl	  skoven	  
–  SGsystem	  Gl	  skoven	  fra	  Norring	  
–  SG	  Gl	  skoven	  fra	  Norring	  
–  Indgang	  Gl	  skoven	  når	  man	  møder	  den	  fra	  Norring	  via	  Bølvadsvej	  
–  SGl	  Gl	  skoven	  
–  Genvej/sG	  fra	  Foldby	  Gl	  skoven	  
–  SGsystem	  Gl	  skovene	  med	  ruteanvisning	  og	  bænke	  og	  kort	  
–  Flere	  NatursGer	  Gl	  skoven.	  Evt	  moGonsplads	  i	  naturen	  
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KrisGan	  Stokholm	  krisGan@elektrisk.dk	  
Per	  Nielsen	  gedehuset.pn@gmail.com	  
Karin	  Marie	  Mortensen,	  Mølagervej	  47	  karin.marie.mortensen@gmail.com	  
Bodil	  Pedersen	  bodilschou@gmail.com	  
	  



SGer,	  eksisterende	  og	  ønskede	  
Eksisterende	  

Ønskede	  

Ny	  indgang	  


