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Den 18.9.22 

 

Skanderborg Kommune 
Skanderborg Fælled 1 
8660 Skanderborg 
 
 

Høringssvar 
Kommuneplantillæg til kommuneplanramme 11.B.07 – boligområde ved Korsvejen omlægges til rekreativt 
område 
 
I Haveforeningen Ryhaven, Ryhavegårdsvej 44, har medlemmerne udarbejdet følgende høringssvar. Med-
lemmerne har på forskellig vis bidraget med deres meninger og ideer, som så blev samlet ved et medlems-
møde i går den 17. september.  
 
Vi håber, at kommunen vil medtænke medlemmernes mange gode ideer og tage hensyn til Ryhavens og de 
andre kolonihavers ”liv” som nabo til det kommende rekreative område.  

 
Fordele ved at omlægge fra boligområde til rekreativt område 

- Passer godt ind i de øvrige aktiviteter i området med flere haveforeninger og rekreative områder 

- Det vestlige af Skanderborg mangler grønne områder, som alternativer til byen 

- Vi lever i en tid med stigende kompleksitet og stress – derfor vil et område, som giver ro og fred 
være i eftertragtet til borgere, som netop søger ro i naturen 

 
Særlige forhold, som kommunen skal tage hensyn til 

- Inddragelse af borgere og ikke mindst naboerne i den fortsatte proces og planlægning 

- Ikke mere støj i området – motorvejen er nok! Selvom vi er taknemmelige for støjmuren, så er Ry-
haven stadig plaget af trafikstøj og støjmuren dækker kun en lille del af området. 

- Ikke flere trafik og biler ind i kolonihaverne – Ryhaven har de senere år i forvejen fået mere trafik 
på Ryhavegårdsvej (fra Hønsebakken & STU), og dermed mere arbejde med at vedligeholde veje. 
Lapning af huller står altid på programmet for vores fælles arbejdsdage i foreningen.  
Derfor foreslår vi, at en p-plads til det nye rekreative område anlægges op den østlige del af grun-
den – altså tættest på jernbanen.  

- Brug af grunden vil give skrald, behov for toilet og evt. mulighed for at kunne tappe vand 

- Ting på de rekreative område skal kunne bruges til flere formål 

- Pas på larm fra unge 
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Forslag til rekreative aktiviteter på grunden: 
 

1. Fælles park for Skanderborg og omegn  

et naturområde blandet med frugttræer, bærbuske, højbede med små nyttebede, biodiversitet/ vild 

med vilje samt – små områder i det store område med: 

- et stort stisystem med forhindringer, træningsredskaber og forskellige legeområder 

- shelters med bålplads og borde/bænke 

- amfiteater til forskellige events f.eks. fællessang 

- udsigtstårn/udsigtsplads 

- små fastlåste spil (kryds&bolle, skak, stigegolf, minigolf mv) 

- fællesskaber tænkes ind med særlig fokus på inklusion på tværs af alder, køn og etnicitet 

 
2. Energiskoven 

Der er ideelle forhold til at anlægge solceller både pga grundens placering og kort afstand til trans-

former. På den måde er det billigt og udgiftsneutral for kommunen at skabe grøn energi  

- Vi ønsker at skabe grøn energi (solceller) 

- Solceller, frugttræer og bærbuske på folkeaktier  

- Får der græsser mellem solcellerne og passer sig selv 

- En aktie indeholder en solcelle og en andel i et frugttræ/bærbusk – en folkeaktie 5000 kr. 
inkl. adgang til at se udbytte på solcellen via internet 

- Træerne langs Korsvejen og solcelleparken længere nede på skråningen 

- Kvashegn i udkanten af området 
 

3. Flere kolonihaver 

Da populariteten stiger og ventelisten til kolonihaver i Ryhaven er lang (aktuelt på 67) foreslår vi 

flere kolonihaver (evt. som en ny forening) 

 

Alle skal kunne være med 

Efterhånden er priserne på kolonihaver steget til vejrs. Derfor foreslår vi en række ”anderledes” 

kolonihaver, hvor haverne/husene er mindre og dermed også prisen. 

 

Social bæredygtighed – fra skrot til hot! 

Klimakrisen raser. Tiny houses er i høj efterspørgsel. Vi smider ud som aldrig før. Masseproduktio-

nen stiger. Derfor foreslår vi klimaneutrale Tinyhouses bygget af genbrugsmaterialer feks med ned-

rivningsmateriale fra Smukfest.  

 

De unge og børnene er fremtiden. De skal have viden, forståelse og praktisk erfaring for genbrug og 

klima. Derfor foreslår vi, at integrere institutionerne – enten som et selvstændigt område eller som 

en del af et område med Tiny houses.   

 

4. Hundeskov  

a. – gerne tilgængelig for gangbesværede og mennesker med handicap 
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Hvem er vi? Præsentation af HF Ryhaven. 
 
Ryhaven blev grundlagt i 1966 og bestod dengang af Salatvej og Ærtevej fordelt på 36 haver.  
I 1982 blev området udvidet med 4 veje og i dag har vi 86 haver fordelt på seks veje. 
 
I 1993 fik Ryhaven prisen ”Årets kolonihave i Danmark”.  
Prisen blev primært begrundet i de økologiske principper, som rigtigt have allerede dengang an-
vendte. Med andre ord var Ryhaven pioner og forud for sin tid.  
I 2012 og 2013 satte en håndfuld beboere fokus på produktion af ”grøn” strøm. Året efter kom 
Skanderborg Byråd med ”udviklingsstrategi 2014 – 2017” med målet om at være Co2 neutral i 
2020.  
 
Vi har netop i år tilkoblet første etape af vores store fællesanlæg, og vil årligt producere mere end 
vi forbruger. 
 
Ryhaven er et inkluderende samfund, der i høj grad tager et socialt ansvar. Vi har udviklet en rum-
melig forening, som udover en del ældre også rummer mennesker, der lever med forskellige be-
lastninger (PTST og stress ramte, psykisk sårbare, udfordrede børn og deres forældre mmm). 
Haven er det fristed, som de trænger til i hverdagen.  
 
Foreningen har også plads til både psykiatrien både som institution og som private beboere. Lige-
som institutionen Sølund også har et kolonihavehus i Ryhaven. 
 
Vi startede på en mark for 54 år siden, omgivet af græssende køer, og med en søvnig Amtsvej som 
nabo, og med næsten ingen trafikstøj. Siden kom motorvejen til, og vi er år for år desværre blevet 
stadig mere plaget af støjen, som vi ikke har kunnet gøre noget ved. Vi er taknemmelige for støj-
muren, men det er en mindre del af vejene, som nyder godt af den uden at støjproblemerne dog 
er løst. Derfor er støj og fraværet af ro noget, som ligger mange af os stærkt på sinde. Vi er derfor 
lettede over, at naboområdet nu udlægges til rekreativt område og vi håber at blive inddraget i 
den videre proces.  
 
med venlig hilsen 
 
Iben Baadsgaard 
På vegne af  medlemmer og bestyrelsen HF Ryhaven 
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