
Projekttitel:Aktivt miljø ved gadekær og regnvandsbassin.

Oplysninger om ansøger:
Grundfør Borgerforening, som i henhold til vedtægterne har til opgave: 
"At varetage borgernes interesser, at virke til gavn for Grundfør by og omegn, at afholde oplysende og 
selskabelige sammenkomster for borgerne".

”Alle borgere i Grundfør kan melde sig til foreningen”. 

Formålet med projektet:
Projekt aktivt miljø ved gadekær og regnvandsbassin i Grundfør er etableret med formål at skabe et 
innovativt friluftsområde med adgang til vand midt i byen. Området kan være med til at fremme trivsel 
og sammenhold for området beboere lang tid frem over -  appellere til unge som ældre og indbyde til 
vandreture, leg og læring. Et attraktivt projekt, der kan være med til at give byen et godt ry og tiltrække 
tilflyttere og turister. 

Vi ønsker at skabe et aktivt fællesrum i landsbyen, hvor man kan mødes på tværs af alder. Et 
indbydende rum, som inviterer til aktiviteter, som fx at undersøge vandhullet og bestemme faunaen eller 
gå en tur og stadig være i den natur, der ligger midt inde i Grundfør by.
Når der etableres et stort regnvandsbassin med en omkreds på ca. 300m., ca.100 meter fra gadekæret, 
vil vi gerne indlemme det i det eksisterende rekreative miljø, idet arealerne samtidig på sigt knyttes til 
såvel et kommende stisystem som til Favrskovruten. Dermed har vi skabt muligheder for at alle 
aldersgrupper kan bruge eller kan lære at bruge naturen nær vådområder.
Ved at have et aktivt rekreativt område med aktiviteter både for børn og ældre forventer vi at styrke 
fællesskabet og sammenhængskraften i landsbyen. Det vil gøre Grundfør til et attraktivt sted at bo. 

Baggrunden for projektet
I 2011 blev alle borgere i Grundfør inviteret til at være med til at præge udviklingen i vores landsby. Vi 
har lavet en udviklingsstrategi ud fra de ønsker og ideer, som blev fremlagt på et borgermøde i august 
2011. 

Vores vision er overordnet en grønnere, mere sammenhængende by, hvor det er mere sikkert at 
færdes. Samtidig en vision, som giver mulighed for at lære den nærliggende natur og de grønne 
områder i byen at kende, for derved at øge livskvaliteten for den enkelte.

Ved at skabe uformelle mødesteder gør vi Grundfør yderligere attraktiv for byens nuværende og 
fremtidige borgere.

Detaljeret beskrivelse af projektets aktiviteter.
For at give bedre plads til brugen af gadekæret langs Møllevej, er der indgået en aftale med Trafik og 
Anlæg, Favrskov Kommune om at rette Møllevej til. Det betyder at der sammenlagt er knap 3 meter fra 
vejkant til gadekærets kant. Det er endvidere aftalt, at der kommer kantsten langs vejen og autoværnet 
rykkes ud. Dette vil være omkostningsneutralt for projektet, idet dette arbejde er knyttet til 
genetableringen af vejene i forbindelse med kloakeringsarbejdet i Grundfør. Denne omlægning betyder 
desuden at den eksisterende lygtepæl flyttes ud.

Gadekærets høje kant ud mod Møllevej skal forandres. Arbejdet vil indebære, at gadekæret tømmes, 
hvilket skal ske ultimo september/oktober (oplyser Favrskov Kommune), det overskydende vand 
bortskaffes, og der skal derefter ske en påfyldning. 

Den høje kant vil blive en slags bænk/siddetrappe, der går langs hele kanten ved Møllevej for at 
afsluttes med rundinger, som følger gadekærets form. Kanten bliver bygget i azobetræ, som er velegnet 
til vådområder. Samlet set vil kanten fremstå let og give mulighed for, at man også kan færdes på den 
side af gadekæret.

Vi ønsker at gøre adgangen til gadekæret lettere og mere spændende og vil derfor også etablere en 
lille platform ved pavillonen. Det indgår i projektet, at der etableres en naturpost; idet fiskenet og 
vandhulsgrej skal være tilgængeligt, ligesom informationsmaterialer om de rygsvømmere, skøjteløbere 
og andre smådyr, der lever i gadekæret. Det skal indbyde til at undersøge hvad gadekæret rummer.

Om vinteren leger børn og voksne på isen og har brug for kunstigt lys via en LED-projektor. Derfor 
etableres 3 elstik på arealet, således at også landsbyens traditionelle juletræ får en forsvarlig el-løsning 



.

Den nye græskant langs Møllevej giver en glidende overgang til det kommende regnvandsbassin, som 
fysisk kommer til at ligge 100 meter fra gadekæret. Favrskov Forsyning har tilbudt Borgerforeningen at 
få indflydelse på placeringen af regnvandsbassinet, således at bassinet i størst muligt omfang kan 
indgå som et led i det nye innovative friluftsområde.

For at understrege sammenhængen, etableres en sti fra gadekæret til regnvandsbassinet og videre 
rundt om bassinet. Regnvandsbassinet tilplantes med små og mellemstore planter på i alt ca. 300 m2. 
Beplantningen vil naturligvis efterleve de krav, Favrskov Forsyning har stillet, om så lille bladmængde 
som muligt. 

Beplantningsarbejdet udføres af frivillig arbejdskraft og der har været tilslutning til, at det er haveejerne i 
Grundfør, som leverer hovedparten af de planter, som skal anvendes, idet der dog anskaffes særlig 
egnede planter herunder Trævlekrone. I lighed med gadekæret opstilles en naturpost vedr. fugle og 
blomster.

På stien ved regnvandsbassinet opstilles en affaldsspand med særskilt skiltning til hundeejere.

Hvordan forventes det at projektet formidles
Grundfør Borgerforening udsender et månedligt nyhedsbrev til Grundførs borgere.

Herudover vil projektet blive fulgt nøje på Grundførs hjemmeside.

Vi fastholder de løbende borgermøder, hvor vi orienterer om arbejdet. 

Borgerforeningen vil i passende omfang informere lokalpressen.

Projektets relevans og målgruppe:
Projekt aktivt miljø ved Gadekær og regnvandsbassin i Grundfør er etableret med formål at skabe et 
innovativt friluftsområde med adgang til vand midt i byen. Som alle andre landsbyer har Grundfør mistet 
sine uformelle ”her-kan-vi-mødes”strukturer, som f.eks. Brugsen, skolen, biblioteksfilialen.
Vi har et gadekær i hjertet af Grundfør. Året igennem bliver gadekæret brugt især af børnefamilierne til 
at fange smådyr eller skøjte. Samtidig ser vi turister på tur med madkurven og folk på cykelferie, der 
gør brug af arealet ved gadekæret. 

Vi vil med projektet søge at gøre det rekreative friluftsområde til et uformelt mødested. Området kan 
være med til at fremme trivsel og sammenhold for området beboere lang tid frem over -  appellere til 
unge som ældre og indbyde til vandreture, leg og læring. Et attraktivt projekt, der kan være med til at 
give byen et godt ry og tiltrække tilflyttere og turister. 

Vores projekts målgruppe er Grundførs borgere: pensionister, familier samt børn og unge samt 
personer udefra, der ligger vejen forbi. 

Forventet effekt af projektet 
Vi forventer at alle Grundførs borgere i langt højere grad vil bruge de to vandmiljøer: 

Vi forventer at byens familier, børn og unge aktivt vil bruge det rekreative friluftsområde. 
Vi forventer at pensionister har det som et mål for gåturen. 
Vi forventer at hundeejerne kommer forbi dagligt. 
Vi forventer at se motionister vil benytte stisystemet ved regnvandsbassinet.
Vi forventer at cykelturister og søndagsbilister slår sig ned.
Vi forventer at endnu flere fra de omkringliggende byer vil lægge vejen forbi.

Dermed får Grundfør et udflugtsmål til alle aldre. Et udflugtsmål, der bliver det uformelle mødested, 
som Grundfør mangler. 
Det tror vi på vil styrke fællesskabet og sammenhængskraften i vores landsby, give den enkelte større 
livskvalitet og endelig sikre at Grundfør forsat er et attraktivt sted at bo.


