
Landsbyudvikling: Procesplan og Invitation til Borgermøder 

 

Visionære Borgermøde om  

Landsbyudvikling i Sjelle og Omegn 

Tovholder: Sjelle Bylaug 

Procesplan for Sjelle: 

Formålet med dette visionære borgermøde er, at få et overblik over de ønsker, 

behov og tanker borgerne i Sjelle og omegn har. 

Sammen med den tidligere udarbejdet rapport fra Landsbyafvikling til 

Landsbyudvikling, samt Bylaugets høringssvar til kommuneplanen vil disse 

ønsker, behov og tanker indgå som kvalificering af Bylaugets høringssvar om 

Landsbyudvikling til Skanderborg Kommune. 

  

http://sjelle.dk/wp-content/uploads/2018/03/2018_procesplan.jpg


Fra projektet Fra Landsbyafvikling til Udvikling 2004 /2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Status 2018 

Problem 

Problem 

Løst 

Ønske 

Ønske 

Ønske ændret til byfornyelse med 

fælles faciliteter og stisystemer 

Ønske, delvis udført 

Holdes ved lige 

 

Løst med alm. lejemål 

Ændres til også at 

omfattebyfornyelse  

Ingen udstykning syd for Langelinie 

Nedlagt 

Mulighed ? 

 



Forslag fra Interessentmødet den 10. april 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Forslag fra gruppedialogerne 

 Stisystemer ved boligudbygninger 

 Udvidelsesmuligheder for virksomheder 

 Busforbindelse – bevare 112 

 Legeplads – Fællesarealer 

 

 Stier på tværs af byen 

 Rekreative områder / legeplads 

 Dagpleje, pasning af småbørn 

 

 Attraktive huse – haver (ny konkurrence) 

 Bevare / genskabe landsbyidyllen 

 

Forslag fremsendt til Bylauget til 

Interessentmødet 

 Konkret forslag om nyt boligområde 



Forslag / Planer fremsendt til Bylauget til Borgermødet 15. maj 2018 

 

1  

2 Idegrundlag til Sjelle Fremtid – Verden / fremtiden er altid på vej (Hvorhen?) 

 Gamle gårde vil ikke kunne bruges til at ombygge til boliger, det er tiden løbet fra. F.eks 

på grund af energikrav. Mulighed er byfornyelse og nybyggeri 

 Stisystemer i samarbejde med Lodsejere og boligejere, f.eks ved Frøvang (nr. 37) og ved 

Voldbyvej 44, samt ved og bag Udsigten. 

Betænkelighed om at holde disse trædestier / stisystemer fri for ukrudt, og 

betænkelighed for om private husejere er venlige stemt for, at have stisystem ”rundt om 

sin bolig” 

 Udbygning af bygrænsen, med lokalplan for byudvikling  

  



 

Bylaugets tidligere høringssvar 



 

 



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 Bemærkninger har I til Landsbyudvikling 

 Hvilke visioner har I til Landsbyudviklingen 

 Hvilke udviklingstiltag vil I sætte i Fokus 
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