
LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune
Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner

Resume af borgermøde i
GRUNDFØR

Indledning:
Landbyrådsrepræsentanten fra Grundfør og Borgerforeningen i Grundfør inviterede i samarbejde med 
Landdistrikternes Hus og Favrskov Kommunes planafdeling til borgermøde den 22. august  2011 under 
overskriften: 
 

Hvordan skal vi udvikle Grundfør ?
 
Ca. 50 deltog i fællesspisningen, hvorefter de fremmødte, i 8 grupper, bidrog med spændende og idérige 
forslag til udvikling af lokalsamfundet i og omkring Grundfør. 
 

1. fase: Hvad er godt - Både godt og mindre godt og Hvad er mindre godt 
ved at bo i Grundfør ?
Hvad er godt? • Foreningslivet i Grundfør

• Aktivitetsudbuddet i Grundfør
• Grundfør Festival
• Forsamlingshuset med tilhørende omgivelser
• Grundførs gadekær
• Sammenholdet i Grundfør
• Mange gode private initiativer
• Der er en god alderssammensætning i Grundfør
• Grundfør har en smuk natur
• Grundfør har mange ildsjæle
• Kirken ligger godt i centrum af Grundfør
• Der er god afstand til bl.a Århus og Hinnerup

Hvad er både godt og 
mindre godt?

• Indkøbsmuligheder
• Grundfør er tæt på motorvejen
• Grundfør mangler koordinering af aktiviteter imellem foreningerne

Hvad er mindre godt ? • Grundfør mangler en udviklingsplan
• Trafikken gennem Grundfør og manglende fartbegrænsning
• Manglende stisystemer og sammenhæng i de bestående
• Grundførs geografi som en ”by med to bukseben”
• Busforbindelser er mangelfulde
• Foreningslivet er ikke synligt for nytilflyttere
• Manglende dagligvarebutik
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2. fase: Med baggrund i et kort oplæg samt resultatet af fase 1, 
formulerede grupperne følgende SWOT-analyse:

SWOT

Styrker (S) Svagheder (W)
  God 

alderssammensætning i byen
 Grundfør ligger i et smukt 

område
 Grundfør er ikke større 

end den kan overskues
 Gode ildsjæle, 

ressourcestærke personer og 
masser af engagement

 Godt foreningsliv
 Masser af aktiviteter
 Grundfør ligger tæt på 

stor skole
 Grundfør ligger tæt på 

motorvej, arbejdspladser og 
Århus/Randers

 Manglende 
koordinering af byens 
aktiviteter

 Grundførs geografi –
 ”slatten sløjfe”

 Ingen butikker
 Offentlig transport er 

mangelfuld
 Trafikken er tung og 

hurtig gennem Grundfør

 Muligheder (O) Trusler (T)
  Ringvej omkring Grundfør

 Grundfør kan udvikles !
 Hastighedsbegrænsende 

foranstaltninger
 Forsamlingshuset som 

mødested/medborgerhus
 Der er fondsmidler til de 

rigtige projekter
 Aktiviteter kan 

koordineres
 Udstykninger
 Mulighed for 

masser af stisystemer og 
forskønnelsesmuligheder

 Grundfør som Grøn By

 Manglende 
koordinering

 Ildsjælene får nok  -
 ”Tordenskjolds soldater” 
brænder ud

 Trafikken i byen
 Hastighedsbegrænsende 

foranstaltninger kan udgøre 
en ”trussel” for husenes 
fundamenter og støjniveauet

 Offentlig transport  
 Veje og huse forfalder
 Politiske beslutninger 

og kommunal planlægning 
uden Grundfør
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3. fase:Efter ovenstående to faser satte deltagerne sig op i helikopterne for at se 
på, hvad der skal satses på de kommende år. Ud af ”idemylderet” kom:

Uprio
riteret 

liste

1. Grundfør og opland skal være grønnere og forskønnet
2. Bedre trafikregulering

o Cykelsti gennem byen
o Cykelstier på TH. Nielsensvej, Sandballevej, Møllevej, Rønbækvej

3. Belysning på Møllevej
4. Krydset Sandballevej/Møllevej vendes (tilbage til oprindelig facon)
5. Hundeskov/-areal
6. Velkomstpakke til tilflyttere
7. Endnu større opbakning til foreningslivet
8. Flere gang- og ridestier

o Cykelsti fra Rønbækvej til Søften
o Møllevej
o Vandresti mellem Grundfør-Søften-Hinnerup
o Sti omkring søen
o Opmærkning af eksisterende og nye stier

9. Omfartsvej udenom Grundfør
10. Forfaldne bygninger er saneret
11. Gadekæret og området herom er renoveret
12. Flere byggegrunde i Grundfør – mere samling

o Mellem Byvænget og Skoletoften
o  ”Den faldefærdige gård”

13. Kirken er stadig en central figur i byen
14. Tennis- og squashbaner
15. Forskønnelse af indkørsler til Grundfør
16. Udendørs fitness
17. Flere arbejdspladser i Grundfør

o Mindre erhverv
18. Grundfør bevares som landsby
19. Grøn energi
20. Fjernvarme
21. Bedre kollektiv trafik
22. Skater bane
23. Seniorklub
24. Trafikchikaner, bump og skilte
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4. fase:Borgernes prioritering af ”idemylderets” punkter:
 
De fremmødte borgere konkretiserede de 3 forudgående faser til, at der skal satses på følgende 
indsatsområder i Grundfør i de kommende år (prioriteret rækkefølge):
1. Infrastruktur og 
trafik mod 2013

1. Bedre trafikregulering
o Cykelsti gennem byen
o Cykelstier på TH. Nielsensvej, Sandballevej, Møllevej, Rønbækvej
2. Krydset Sandballevej/Møllevej vendes (tilbage til oprindelig facon)
3.  Bedre kollektiv trafik
4. Belysning på Møllevej
5. Omfartsvej udenom Grundfør
6. Trafikchikaner, bump og skilte

2. Grundfør som 
attraktiv by

1. Gadekæret og området herom er renoveret
2. Grundfør og opland skal være grønnere og forskønnet
3. Udendørs fitness

3. Stisystemer 1. Flere gang- og ridestier
o Cykelsti fra Rønbækvej til Søften
o Møllevej
o Vandresti mellem Grundfør-Søften-Hinnerup
o Sti omkring søen
o Opmærkning af eksisterende og nye stier
2. ”Byen skal samles”

4. Udstykning 1. Flere byggegrunde i Grundfør – mere samling
o Mellem Byvænget og Skoletoften
o  ”Den faldefærdige gård”
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Opsummering:
På borgermødet den 22. august 2011 blev borgerne opfordret til at skrive sig på en liste over aktive 
personer til etablering af arbejdsgrupper. 
 
Landsbyrådsrepræsentanten og Borgerforeningens bestyrelse er nu ansvarlig for, at der nedsættes en eller 
flere grupper, der arbejder med de af borgernes prioriterede ønsker.
 
Desuden er landsbyrådsrepræsentanten, borgerforeningens bestyrelse, eller en arbejdsgruppe under 
selvsamme, ansvarlig for at der udarbejdes en liste over emner, der kræver involvering af Favrskov 
Kommunes planafdeling, og at denne liste tilgår selvsamme, med henblik på en kommunal prioritering 
af alle de opgaver, der måtte opstå  i forbindelse med det igangsatte projekt ”Projekt Landsbyplaner og 
Landsbylokalplaner i Favrskov Kommune”.
 
Hver af de nedsatte arbejdsgrupper arbejder målrettet med følgende beskrivelse af deres emne / projekt:
 
ü Baggrund og formål
ü Beskrivelse
ü Aktivitets- og tidsplan
ü Ressourcer og deltagere
ü Kommunikation
ü Budget
ü Finansiering 

Landsbyrådsrepræsentanten og Borgerforeningen koordinerer projekterne og nedsætter fælles ad hoc-
gruppe (f.eks. fundraising, revision, sekretær m.m.).
 
 
Afslutning:
 
Borgerforeningen i Grundfør har nu fået et redskab, som man i fællesskab skal bruge fremadrettet – Tak for 
hjælpen til alle som har bidraget til dette resultat og som vil bidrage med at føre planen ud i livet.
 
August  2011
 
Karsten Gram
Proceskonsulent
Landdistrikternes Hus A/S 
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