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Horsens Kommunes Vision

Bosætningsstrategi

Offentliggørelse

Indhold

Horsens - oplevelser i mange farver
•
Vi inviterer til oplevelser året rundt.
•
Vi vil et levende samfund med spændende og
kreative bymiljøer af høj arkitektonisk kvalitet,
samt et attraktivt handels- og caféliv.
•
Vi tiltrækker kunstnere og kreative ildsjæle,
som tilfører oplevelser og dynamik til samfundet.
•
Vi tilbyder unikke naturoplevelser i hele kommunen, og vores byrum, natur og fjord indbyder
til fysisk aktiviteter og fællesskab.
•
Vi vil et aktivt idrætsliv - for både bredde og elite.
•
Vi er kendt for vores gæstfrihed, og vores mange attraktioner byder turister fra hele verden
velkommen.
•
Vi er ildsjæle, og sammen gør vi det umulige
muligt. Vi løfter i flok.

Byrådet har vedtaget Bosætningsstrategi 2015-2019.
Strategiens mål er at øge den i forvejen store tilvækst,
der er af tilflyttere til Horsens Kommune.

For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til
at sætte sig ind i Helhedsplanens indhold blev den offentligt fremlagt i 8 uger,
Helhedsplanen har været fremlagt i høring fra den 30.
august 2016 til den 25. oktober 2016. I den periode
kom der tre høringssvar, som gav anledning til mindre
ændringer i form af uddybende beskrivelser.

Indledning

Horsens – et dynamisk og kreativt kraftcenter
•
Vi skaber optimale muligheder for tilflytning og
vækst.
•
Vi samarbejder for at fremme udvikling og
vækst i erhvervslivet, beskæftigelse og uddannelse.
•
Vi vil fastholde og tiltrække virksomheder gennem optimale rammevilkår og høj service.
•
Vi vil skabe ideelle betingelser for iværksætteri
og erhvervsudvikling.
•
Vi er en international studieby med kreative miljøer for viden, vækst og innovation.
•
Vi skaber fremgang i hele kommunen, såvel i
byerne som på landet.
Horsens – et aktivt velfærdssamfund
•
Vi har en samarbejdskultur, hvor borgere, lokale ildsjæle, organisationer, foreninger, erhvervsliv og kommune er fælles om at løse
samfundets udfordringer og realisere potentialerne.
Den "fulde" vision kan ses på Horsens Kommunes
hjemmeside: http://horsenskom.dk/sitecore/content/
Home/Politik/Vision-for-Horsens-Kommune

Horsens Kommune er i top 3 blandt landets kommuner kun overgået af Storkøbenhavn og Aarhus. Danmark generelt oplever en stigende urbanisering, og i
Østjylland sker en stigende befolkningskoncentration.
Tendensen er, at unge flytter mod byerne bl.a. for at
uddanne sig, og i Østjylland flytter mange yngre børnefamiler fra Aarhus Kommune til forstads- og omegnskommunerne. Begge tendenser vurderes som en
stor fordel for Horsens Kommune med Horsens som
en voksende uddannelsesby og attraktiv geografisk
og økonomisk for unge børnefamilier fra Aarhus.
En fortsat vækst er vigtig for hele lokalsamfundets
udvikling og en forudsætning for dynamik og velfærd.
Derfor er bosætning et strategisk vigtigt indsatsområde, som vi har udarbejdet en strategi for. Væksten
er fortsat vigtig for hele lokalsamfundets udvikling en
forudsætning for dynamik og velfærd.
Strategiens målsætning er blandt andet:
Horsens Kommune arbejder løbende for et mere differentieret udbud af boliger og boliggrunde i kommunen, som matcher forskellige målgruppers behov. Der
skal ske en styrkelse af de enkelte områders særlige
kendetegn i forhold til struktur og omgivelser, og der
skal arbejdes på at øge adgangen til bynære rekreative områder. Såvel nye som ældre bolig- og erhvervsområder skal indgå i styrkelsen af kvartersidentiteter
med nytænkning og omdannelse.
Udviklingen skal ske i samarbejde med kommunens
borgere, kommende borgere, ejendomsmæglere, projektudviklere osv.

Helhedsplanen er godkendt i Horsens Byråd den 28.
februar 2017.
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Indledning
Baggrund for planen

Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes helhedsplaner for en række af kommunens mellemstore byer, herunder Egebjerg. Det er valgt, at udarbejde en
samlet plan for Egebjerg og Hansted, da de to byer
er forbundet gennem lokalråd og deres geografiske
nærhed.
Planforslaget har været i offentlig høring fra den 30.
august 2016 til 25. oktober 2016. Forslag og input til
planen er blevet behandlet af Byrådet, og er indarbejdet i den endelige plan.

Planens formål

En helhedsplan som denne er ikke juridisk bindende,
som f.eks. lokalplaner er. Planen er udarbejdet for at
danne et overblik over forskellige problemstillinger i
byen og skal fungere som rettesnor for kommende
initiativer, projekter og lokalplaner.
Planen beskriver eksisterende forhold i byen: privat
og offentlig service, fritidstilbud, trafikale forhold, bevaringsinteresser, rekreative forhold, byudvikling mv.
Under de forskellige emner er formuleret eventuelle
problemstillinger og hvilke forbedringer/initiativer, der
kan foretages og/eller indarbejdes i fremtidige planer
og projekter.
Det er planens formål, at
•
indarbejde hensigterne i " Horsens Kommunes
Vision" og "Bosætningsstrategi 2015-19".
•
skabe et overordnet billede af de eksisterende
forhold i Egebjerg og Hansted mht. trafik, rekreative tilbud, offentlig og privat service
•
formulere retningslinjer for en fremtidig ønskelig udvikling.

Hvem har deltaget i planens udarbejdelse

Planen er blevet til i et samarbejde mellem Horsens
Kommune og repræsentanter for Hansted-Egebjerg
Lokalråd. Den er blevet diskuteret på Lokalrådets generalforsamling i 2014, 2015 og 2016.
I Horsens Kommune har været nedsat en projektgruppe med deltagere fra Teknik og Miljø, Kulturafdelingen
og Horsens Museum.
Der har været afholdt en workshop med repræsentanter for spejderne, kirken, Egebakken, idrætsforeningerne og lokalrådet om helhedsplanen.
Endelig er borgerne på kommunens facebookprofil
blevet spurgt, om de har ideer til hvilke emner helhedsplanen skal omhandle.
Bidragene fra møder, workshop og facebook indgår
som en væsentlig del af planens indhold og formulering af fremtidige projekter og initiativer.

Læsning af planen

Ved de fleste afsnit er der en orange boks, der summerer handlinger til forbedring af det pågældende
emne. Handlingerne kan både være noget Kommunen skal foretage eller tage hensyn til i den fremtidige
planlægning, eller det kan være handlinger lokarådet,
organisationer eller andre lokale skal arbejde med.
Punkterne har baggrund i det, der er kommet frem på
møder, workshop og facebook.
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Om Hansted og Egebjerg
Byernes rolle i kommunen

Sammen med Hatting, Sdr. Vissing, Nim, Lund, Østbirk, Gedved, Hovedgård og Søvind er Hansted-Egebjerg primært bosætningsbyer og skal fortsat udvikles som sådan, med gode skole-, børnepasnings- og
fritidstilbud og mulighed for butikker til lokal forsyning.

Byernes særpræg

Hansted er den lille, gamle landsby med smalle krummede veje, en smuk, hvidkalket kirke og det fine Hansted Hospital.
Egebjerg er boligbyen, der er vokset op omkring en
landsby og en landevej med skole, institutioner og et
solidt fritidsliv.
Begge byer ligger omgivet af åbne marker og naturområder i et smukt og stærkt kuperet landskab og er
kendetegnet ved den nære kontakt til skov og enge.
Hansted har ca 300 indbyggere.
Egebjerg har ca 2100 indbyggere.
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Historie

Hansted-Egebjerg området har gennem tiderne været
et meget attraktivt sted at bo, hvis man skal dømme
ud fra fund og udgravninger – og arkæologiske udgravninger har der været mange af på grund af den
omfattende udbygning, der er sket i Egebjerg siden
slutningen af 1990’erne.
Hele vejen op igennem stenalderen har fjorden, som
lå i Hansted Ådal, udgjort et rigt spisekammer. Her
boede, fiskede og jagede man på samme måde som
længere ude i fjorden.
I bondestenalderen har de sydvendte skråninger med
en let dyrkbar jord tiltrukket bønder, som opdyrkede
landet. Det storslåede landskab dannede rammen om
alle sider af den menneskelige tilværelse. Der er gennem tiden gjort mange fund af fine genstande, der i
sin tid er nedlagt som ofringer. Her kan nævnes fundet af en meget sjælden kobberøkse og et såkaldt
depotfund bestående af fem økser af flint og bjergart, nedlagt som offergaver i et vådt område nær en
sø neden for bakkerne. Også de første bønders stendysser og spor af deres samlingspladser er fundet i
Egebjerg og Hansted. I Hansted Skov (fredskov siden
1805) findes der 12 bevarede gravhøje, som er fredede. Højene er formentlig rejst i løbet af bondestenalderen og den ældre bronzealder, tiden ca. 30001000 f. Kr.
Bronzealderens mennesker har også boet i HanstedEgebjerg f.eks. ved Annashåb – herom vidner fund af
affaldsgruber med keramik fra den sene bronzealder.
I jernalderen har der været en ubrudt serie af bebyggelser og landsbyer. Omkring år 200 f. Kr. boede man
i området ved det nuværende plejecenter ved Egebjergvej. Herfra stammer et – på både dansk og europæiske plan – enestående fund af støbeaffald, som
viser, at der her er støbt såkaldte kronehalsringe af
bronze. Halsringene findes som ofrede genstande i
moser, og de må derfor have haft en ganske særlig
betydning i jernaldermenneskenes tilværelse.

Fra tiden omkring Kristi fødsel fandtes der i området
ved den nuværende Bavnehøjvejs nordligste del, en
landsby bestående af op til 8 gårde, som har ligget
på det samme sted i hen ved 200 år. En del af denne
landsby er endnu bevaret i jorden under et område,
som ikke er bebygget. Området er unikt, fordi sporene
af husene ligger bevarede under mulden med ildsteder, gulvlag og indgangsbrolægninger; noget man ellers kun ser i de nordjyske byhøje.
Den yngre jernalder har man endnu ikke fundet spor
af i Hansted-Egebjerg området, men vikingetidens og
den tidlige middelalders bebyggelse i Egebjerg har
ligget i området ved Gl. Egebjergvej. Det er sandsynligt, at også den yngre jernalders bebyggelse har
ligget lige i nærheden. En arkæologisk udgravning i
starten af 2000-tallet afslørede spor af huse fra 1000og 1100-tallet, foruden rester af en 1600-1700-tals
gård, som har udgjort en del af den historiske landsby.

Byernes udvikling

Oprindeligt var Hansted større end Egebjerg, og det
er også i Hansted, at kirken ligger. Egebjerg var bedst
egnet til byudvikling, og den voksede sig begyndende
i 60’erne væsentligt større end Hansted med nye boligområder, skole og plejecenter.
På vedstående kort ses stedets udvikling med ca 40
års mellemrum. Det første kort fra 1940 viser næsten
den oprindelige landsbystruktur., kun langs Egebjergvej er der sket en beskeden udbygning af boliger.
Fra 1940 til 1980 sker der rigtig meget, især i Egebjerg. Her udbygges en stor del af området ved Grusdalsvej, Egesholm og Birkeholm er under udbygning
og der er en begyndende udbygning af området sydvest for skolen. I Hansted sker der en fortætning langs
vejene og der fyldes en smule ud i "baglandet".

1980

Mellem 1980 og 2015 sker der en endnu større udbygning. I disse år bygges Askeholm færdig, i området sydvest og sydøst for skolen sker en stor udbygning med blandt andet Egedal og Egebjerg Bakker. I
Hansted bygges en lille koloni af jordbrugsparceller i
byens østende.
På kortet er markeret fredede og ikke-fredede fortidsminder. Se på kommunens hjemmeside under digitale kort
hvad de forskellige markeringer rummer

1940

2015
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Også i de kommende år vil der blive bygget nye boliger i Egebjerg. Her i foråret vedtog Byrådet en lokalplan , der giver mulighed for ca 100-140 nye boliger.
Nord for dette område venter et område på at blive
planlagt til boliger (er ikke udlagt i kommuneplanen
endnu).

Egebjerg Pavillon

Ved Egebjerg Sø blev i 1906 opført en pavillon, der
fungerede som sommerrestaurant og koncert- og
dansested. Pavillonen i Hansted Skov blev et yndet
udflugtsmål, og der var hestevognsforbindelse til og
fra Horsens. Pavillonen eksisterede frem til 1955,
hvor den blev revet ned. Det naturskønne område ved
Egebjerg Sø, Hansted Skov og Pavillonen blev før i tiden kaldt ”Det danske Schweiz”.

På kortet er markeret bevaringsværdige bygninger.
De tegner ikke overraskende samtidig et billede af de
ældste dele af byerne.
Hansted opleves som en ret helstøbt landsby, hvilket
især er båret af de smalle, kurvede vejforløb.

Historiske bygninger og institutioner

I området er der flere historiske bygninger, instutioner og særlige virksomheder. Der kan søges mange
flere og spændende historiske fakta på hjemmesiden
www.hansted-egebjerg.dk Her skal omtales:

Markering af bevaringsværdige bygninger, mørk rød er høj
bevaringsværdi, lyserød er middel bevaringsværdi

Hansted Kloster

Hansted Kirke

Hansted Kirke er opført i 1100-tallet og er en af egnens største kirker. Den består af et skib og et kor
med apsis, et tårn i vest og et våbenhus mod nord.
Skibet og koret, som er opført i frådsten, udgør kirkens oprindelige romanske kerne. I 1873 opførtes et
trappetårn mod nord. Våbenhuset er også opført i nyere tid.

Hansted Hospital / Hansted Kloster

I 1705 grundlagde Dorthea Lottrup en fattigdomsstiftelse – et hospital – ved Hansted Kirke. Hospitalet,
som stod færdigt i 1712, var opført som lignende hospitaler i samtiden: en langstrakt grundmuret bygning
indrettet med sygesenge i aflukkede rum. Oprindeligt var der plads til 24 „hospitalslemmer“ dvs. syge,
gamle og/eller vanføre mennesker. I hospitalsbygningen er der desuden et kapel med alter, kor og prædikestol. Hansted Hospital blev udvidet i 1860’erne og
1880’erne. I dag kaldes bygningerne ”Hansted Kloster”. Stedet er ejet af OK-fonden og er et selvstændigt beliggende bo- og behandlingssted. Målgruppen
er voksne mennesker med psykiatriske lidelser, som
ønsker at arbejde målrettet med deres recovery (Helbred-Bedring-Genvinding)

Hansted Kloster og Kirke

Både i Hansted og Egebjerg er der spændende
historiske emner, hvis historie kan gøres lettere tilgængelig og være med til at skabe en lokal
selvfølelse. Inden det sker, henvises til hjemmesiden www.hansted-egebjerg.dk.
Man skal være opmærksom på ikke at fjerne
landsbypræget i de ældste dele af byerne. Nybyggeri bør tilpasses det eksisterende ved form
og byggelinje. Udformning af trafiksikring bør
være nænsom overfor den eksisterende struktur.
Den hedengangne Egebjerg Pavillon kan være
inspiration til at anvende området til feks årlige,
fælles sommer picnic's.

Egebjerg Pavillon
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Egebjerg er et af de hurtigst voksende lokalsamfund i kommunen, hvilket blandt andet skyldes den nemme adgang til motorvejen.

Hansted og Egebjerg i dag
Evt kommende
boligområde
Nyt boligområde

En anden fordel, der er nævnt, er nærheden til motorvejen, som giver grobund for en vedvarende vækst,
ved at give gode betingelser for at pendle til arbejdspladser i en stor radius.

FORENINGS- OG FRITIDSLIV

De vigtigste samlingssteder. er markeret med
røde cirkler

Endelig er nævnt fordelen ved at ligge som en lille
selvstændig by, omgivet af grønne marker og naturområder, men i kort afstand til Horsens med dens tilbud af butikker, uddannelse, kultur osv.

Fritidscentret

NATUREN
Butikscenter

Den omgivende natur, der ligger i tæt tilknytning til
de fleste områder i byerne, er, sammen med det dramatiske terræn, med til at give stedet identitet, og er
på borgermøder formuleret som et af stedets fordele.

Egebjerg Skole og
Egebjerg Hal

I Egebjerg er de største bymæssige samlingspunkter
Egebjerg Hallen, hvor alle de, der dyrker sport, kommer, skolen, hvor alle børn og deres forældre kommer og butikscentret, hvor næsten alle i byen kommer.
Da Brugsen stadig lå ved Egebjergvej med Fritidscentret overfor, var der et let opfatteligt centrum i byen.
Det er der ikke på samme måde idag. Der er flere muligheder for et nyt "centrum". Det kunne feks. være en
lille opholdsplads eller lignende ved rundkørslen på
Egebjergvej, eller at gøre mere ud af passagen gennem skolen, forbindelsen mellem skole og hal og mellem skole og idrætscenter.

Egebakken

Nyt boligområde
Forsamlingshuset

Byudvikling

På kortet er markeret boligområder under udbygning
og indikation af vækstretning for kommende boligområder.

Både Hansted og Egebjerg bør også fremover
opleves som selvstændigt beliggende byer i
landskabet. Man skal undgå at de visuelt vokser
sammen og sammen med Horsens.
Der kan arbejdes med, hvordan der skabes et
nyt centrum i Egebjerg.

Hansted Kirke

NÆRHED TIL HORSENS BY

Det er en stor kvalitet, at der er kort afstand til
udbuddet af kultur, handels- og uddannelsestilbudene i Horsens by samtidig med, at HanstedEgebjerg opleves som selvstændige byer

Borgerne mener, at der bør arbejdes for bedre
offentlig transport til og fra byen, især i aftentimerne.
Højspændingsledningerne i Hansted ådal bør
kabellægges da de skæmmer det smukke landskab.
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Detailhandel

Butikscentret på Rådvedvej ud mod Skanderborgvej,
indeholder supermarkeder, bager, pizzaria og benzinstationen. Placeringen mod Skanderborgvej sikrer et
godt kundegrundlag. Samtidig ligger det i en rimelig
nærhed til Egebjerg, så det er muligt at handle selvom
man er på gåben eller cykel. Dog bør tilgængeligheden for gående og cyklende forbedres.

Befolkning

Fra 2008 blev bladet suppleret af hjemmesiden www.
hansted-egebjerg.dk, som indeholder de udgivne blade, en række lokalhistoriske artikler og billeder samt
bøger og kort for området. Der er desuden sider for
de enkelte foreninger og institutioner Hjemmesiden
har en kalenderfunktion med de forskellige foreningers og institutioners aktiviteter.

Nedenstående graf viser den forventede befolkningsudvikling frem til år 2024 i Egebjergskolens befolkningsdistrikt. Det ses, at der forventes en svag
stigning i befolkningstallet og at befolkningssammensætningen vil være rimelig uændret. Ligesom andre
steder forventes det, at der fremover bliver lidt færre
børn og unge og lidt flere ældre.
På grund af de relative store boligudbygninger i Egebjerg kan det være ønskeligt med initiativer til at skabe et bedre sammenhold i byen og mulighed for at
gamle og nye kan lære hinanden at kende. På workshoppen kom der forskellige ideer, som gengives i
den orange boks.

Fra 2014 er der på initiativ af Frivillighedsgruppen i
Egebjerg og med bistand fra Horsens kommune etableret en åben Facebook side for Hansted-Egebjerg.
Fra den nyeste del af Egebjerg,, Annas Håb, der er under
udbygning

Siden 1988 har foreninger og institutioner i Hansted,
Egebjerg, Lundum og Rådved udgivet et kvartalsvis
blad BROEN, som omdeles gratis i Hansted, Egebjerg, Lundum og Rådved.
Hvordan skabes et bedre sammenhold i byen?
•

Fra den ældste del af Egebjerg, Grusdalsvej

•

•
•
•

•
Kastanjeparken udbygget i årene 2000-2015

Forbedret kommunikation. Der kan skabes bedre kendskab til www.hansted-egebjerg.dk som
fælles platform på nettet. Der kan arbejdes på
at få flere til at tilmelde sig nyhedsbreve sendt
via hjemmesiden, samt for at få flere til at være
med til at redigere stof til hjemmesiden og nyhedsbreve. Der kan også arbejdes på at få koordineret Facebookside bedre.
Broens kvartalsmøder kan være udgangspunkt
for foreningernes og organisationers idéudvikling
Fest eller event uden alkohol for unge som alternativ til traditionelle fester med alkohol.
Fest for frivillige og fællesspisning.
Velkomst til tilflyttere. Har været afprøvet med
stor succes. Nye beboere bydes velkommen
med brochuremateriale om foreningsliv osv, arrangement i hallen og/eller Egebakken med div.
oplevelser og snak om hal- og klubaktiviteter.
Årlig markedsdag hvor lokale foreninger mv.
har en bod, og hvor både nye og gamle beboere kan se hvad de har at byde på.
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Det grønne

De fleste boligområder ligger i tæt tilknytning til grønne områder. Anvendelsen af de grønne områder kan
sagtens gøres bredere, bedre og samtidig være med
til at understrege Hansted-Egebjergs særpræg, som
en by midt i naturen.
At stinettet har forbindelse til boligområderne og er i
orden, er en grundlæggende forudsætning for, at områderne bruges.
For at forstærke brugen af de grønne områder kan
der arrangeres fælles arrangementer i skoven, som
Sct Hans fester, høstpicnic, gudstjenester (det sker
allerede), koncerter, løb mv.

Den offentlige del af grusgraven ønskes udvidet til at omfatte hele grusgraven og adgangen til den forbedret

Det foreslås, at der skabes stiadgang rundt om søen ved
Egebakken med videre forbindelse til Egebjerg Enge

De omgivende naturområder indgår som en meget væstentlig del af fritidslivet. Her en flot martsdag ved Vandværkssøen.

På workshop'en kom der ideer til hvordan naturområderne fremhæves og og hvordan brugen af
dem fremmes:
•
Grusgraven inddrages i de rekreative tilbud i
byen. Det er et stort ønske, at lave en folkepark
med borde og bænke; samt forskellige aktiviteter / legeplads / miniboldbane m.m. i grusgraven, og at den private del af grusgraven bliver
opkøbt af kommunen.
•
Der laves arrangementer i skoven. Feks gudstjeneste, løb, sang og musik.
•
Guidede ture med biologer eller historikere.
•
Kort, der viser stier og naturområder
•
Bedre vedligeholdelse af stierne
•
Afmærkning af stierne: ruter, gang- eller cykelsti.
•
Plancher eller udvikling af QR-koder til oplysning om flora og fauna, historie mv.
•
Da spejderhytten er udlejet de fleste weekender i sommerhalvåret, bør der måske arbejdes
for at skabe yderligere kapacitet til ophold og
overnatning.
De omgivende naturområder indgår som en meget væsentlig del af fritidslivet.
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Offentlig service

Skole og dagsinstitution

Klik ind på Kaskelottens og Ebjergskolens hjemmeside og læs mere om deres tilgang til og ambitioner for
arbejdet med at udvikle børnenes læring, trivsel og
personlige mestring.

Kommunen arbejder løbende med at optimere brugen
af dens bygningerne, så flest mulig har glæde af dem
i mest mulig tid.

Kaskelotten er byens daginstitution. Kaskelotten har
gode rammer både inde og ude og ligger i gåafstand
til Egebjerghallen og byens mange naturskønne områder. I alt ca. 170 børn har deres daglige gang i Kaskelotten, heraf udgør vuggestuegruppen ca. 40 børn.

Synlighed omkring det gode børneliv

Kommunen råder over forskellige ejendomme, der huser foreninger og institutioner udover skolen, bygninger til børneinstitution, plejehjem mv.

I kommunens budget for 2016 er der et punkt, der har
overskriften: "Vækst og velfærd gennem kloge m2".
Formålet med punktet er:
Der er brug for at tænke aktiviteter og bygninger
sammen på tværs. Det vil styrke sammenhængen i
lokasamfundene og mindske bygningernes miljøbelastning og de ressourcer og arealer, som beslaglægges til bygninger og bygningsdrift.
Arbejdet skal tage udgangspunkt i en balance, hvor
kvaliteten for borgerne i lokalsamfundene styrkes,
samtidig med at udgifterne til drift og vedligehold nedbringes. I øvrigt kan private aktiviteter indgå i projektet.
Der skal indsamles viden om, hvordan intelligente
funktionssammenlægninger muliggør en bedre udnyttelse af velegnede og centralt beliggende bygninger.
Arbejdet kan få indflydelse på forenings- og institutionslivet i Hansted-Egebjerg. I projektet er der lagt
op til at det gennemføres i samarbejde med interessegrupperne.

I Egebjerg udgør Kaskelotten og Egebjergskolen
sammen med Egebjerghallen de helt centrale daglige samlingssteder for byens børnefamilier.

Også Egebjergskolens placering midt i byen giver
nem adgang til hallen og naturen. Skolen er en to til
tre-sporet skole med ca. 560 elever fordelt på 0.-9.
årgang. Børn på 0.-3. årgang kan gå i SFO1, mens
SFO2 er for eleverne på 4.-5. årgang.

Horsens Kommune vil skabe mere synlighed omkring
det gode børneliv i Horsens Kommune, så forældre
får et endnu bedre indblik i deres børns dagligdag, og
så vi skaber grobund for at tiltrække endnu flere borgere til vores mange gode byer i kommunen. Det skal
bl.a. ske gennem udarbejdelse af nyt informationsog kommunikationsmateriale, løbende formidling af
de mange gode historier fra dagtilbud og skoler og
gennem sparring med forældre- og skolebestyrelser
om, hvad de kan gøre for at skabe synlighed om netop deres daginstitution eller skole.

Frikvarter

Både daginstitution og skole har et stort engagement
i lokalmiljøet i Egebjerg og bidrager aktivt til udviklingen heraf. Dette engagement har bl.a. ført til etableringen af et frivillighedsråd, hvor både daginstitution
og skole deltager, og hvor skolelederen er formand.
Frivillighedsrådet er bl.a. initiativtagere til sociale arrangementer for byens beboere. Skolen samarbejder desuden med lokale virksomheder om at skabe
spændende praktikpladser for de ældste elever med
et særligt fokus på elevernes jobmuligheder og videre
uddannelse. På samme måde fungerer Kaskelotten
som praktiksted for elever, der er under uddannelse.
Skolen ligger som bindeled mellem den østlige og
vestlige del af byen, og derfor mener flere borgere, at
en bedre stiforbindelse gennem skolens område vil
være til gavn og glæde for byens indbyggere. Skolens
ledelse bakker op om, at borgerne frit kan benytte
skolens arealer, som er velindrettede med hyggelige
lege- og opholdsarealer.
Skolen råder over hyggelige legepladser og opholdsområder

Projektet om lokaleoptimering er en god mulighed for at samle foreninger og interessegrupper,
der kan udnytte lokalefælleskab- eller naboskab
til fælles aktiviteter eller servicefunktioner.

19

20

Helhedsplan for Hansted-Egebjerg

Helhedsplan for Hansted-Egebjerg

Foreninger og fritidsliv

Hansted og Egebjerg har et bredt og veludviklet
idræts- og fritidsliv.
Aktiviteterne fordeler sig på Egebjerg Hallen, skolen,
Fritidscentret, Forsamlingshuset, Naturskolen og Egebakken foruden den omgivende natur.

Egebjerg Hallen

Egebjerg-hallen er det absolutte samlingspunkt for
næsten alle former for idræt i skoleregi, for børnehaver, SFO og i fritiden. Der er mennesker dag og aften,
børn, unge og voksne. Hallen er sammen med skolen et omdrejningspunkt i Hansted-Egebjerg's byliv.

Horsens Kommune har et ønske om at hallerne skal
rumme forskelligartede aktiviteter og og organisationsformer indenfor idræt. Hallerne skal i højere grad
nytænkes og udvikles så de fungerer som et lokalt
samlingssted for såvel aktive som besøgende.
Udviklingen af de eksisterende idrætscentre skal ske
i samarbejde med brugerne, så de favner et bredere
segment. For at imødekomme udfordringer med kapacitet/faciliteter har kommunen i Budget 2017, indgået aftale om, at der over en årrække skal opføres nye
indendørs idrætsfaciliteter, i form af multisale, i blandt
andet Egebjerg.
Der er formuleret tre pejlemærker for udvikling af bevægelsesfaciliteter :
•
Pejlemærke 1: Hallerne skal kunne mere, men
alle haller skal ikke kunne alt.
•
Pejlemærke 2: Liv i hallerne – samling af aktiviteter.
•
Pejlemærke 3: Aktivitets- og foreningsudvikling.

Egebjerg IF

Egebjerg IF er med sine ca 1000 medlemmer helt
central i byen. Foreningen arbejder målrettet på at
børn, unge, de unge forældre og seniorer har et samlingspunkt i idrætten. Foreningen har flere initativer
igang i forhold til udbud og udvikling af idrætsgrene.

•
•

•

•
Egebjerg Hallen , som er det dominerende omdrejningspunkt for byens liv

•

•

Egebjerg IF fokuserer på at være et attraktivt tilbud for ALLE.
Der er fokus på kerne-aktiviterne hvilket er fodbold, gymnastik, badminton, håndbold men også
en del nye sportsgrene så som cykling, volleyball,
løbeklub mv.
Klubben og dens faciliteter skal være et naturligt
samlingspunkt for byens borgere. Både dagligt i
forbindelse med sportslige aktiviteter, men også
ved fælles arrangementer, som er åbent for alle. Eksempelvis: Byfest i juni hvert år, fællesspisningsarrangementer og julehygge.
Der arrangeres én gang om året en fest for alle
klubbens frivillige og deres partnere.
Klubben ønsker som minimum at følge byens udvikling i forhold til antal medlemmer – og gerne
slå byens udvikling.
Egebjerg IF skal være mere synlige og det skal
kunne ses udefra, at klubben udvikler sig ligesom
byen gør.

Fritidscentret

KFUM Spejderne Egebjerg holder til på Egebjerg Fritidscenter. Der er ca 170 medlemmer og ledere (2015)
hvilket gør Egebjerg KFUM gruppen til en af Danmarks 5 største KFUM spejder grupper.

Formiddagsaktivitet på Fritidscentret

Med den større andel af ældre i forhold til yngre
kan det med fordel overvejes at understøtte og
udvikle rammerne for aktiviteterne motionsløb,
styrketræning og vandreture som denne målgruppe primært benytter og som ikke nødvendigvis er bundet op på foreninger eller idrætsfaciliteter.
På workshop'en kom der flere ideer fra borgerne
til forbedring og udvikling af idrætslivet:
•

•
•

Når spejderafterne ikke tilbringes på Egebjerg Fritidscenter benytter spejderne ofte Hansted skov eller andre naturområder til deres aktiviteter.
•
Der er mange andre aktiviteter dagen igennem på Fritidscentret. Både organiserede og uorganiserede aktiviteter med blandt andet kortspil, strikning, keramik,
maling, folkedans, vandreklub og motorcykelklubber.

•

Forbedring af idrætsfaciliteterne, forbedring af
det fysiske miljø i og omkring hallen, udendørs
multibane.
At unge og gamle tænkes sammen i organisationer.
At forsamlingshuset og hal arbejder sammen
om kulturelle arrangementer, at forsamlingshuset lejlighedsvis leverer mad til arrangementer i
hallen, mv.
At der tænkes i udviklingsprojekter for børn og
unge og for 60+’ere.
Aktiviteter på tværs af klubber/foreninger.
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Egebakken

Egebakken er et plejecenter med pleje- og ældreboliger og snart 32 tryghedsboliger, der tilknyttes.
På Egebakken er Egebakkens Venner, der er en foreningen til støtte for centrets beboere, pårørende og
personale og hvis formål det er at udvikle centret til et
aktivt lokalcenter. I det åbne aktivitetscenter tilbydes
en bred vifte af forskellige aktiviteter, der koordineres
af en aktivitetsmedarbejder og udføres med hjælp fra
58 frivillige vejledere. Aktiviteterne er primært for pensionister og 60+'ere.

Naturcenter Skovgården

Forsamlingshuset

Egebjerg-Hansted forsamlingshus er etableret af driftige lokale borgere i 1888, og har 128 år været områdets samlingssted både for foreninger og kulturelle
aktiviteter.
Forsamlingshuset ejes og drives af p.t. 240 medlemmerne i foreningen – ”Egebjerg-Hansted forsamlingshus”.
Foreningen har i gennem tiden haft held til at ansætte
en vært, som driver forsamlingshusets restaurationsdel, og dette at deres forsamlingshus er et LEVENDE
FORSAMLINGSHUS, er i dag er et stort aktiv for hele
områdets beboer, og med til at Hansted-Egebjerg et
attraktivt sted at bosætte sig.

Naturskolen er nedlagt som egentlig naturskole. På
stedet er der forskellige naturrelaterede foreninger.
Bygningerne er meget forfaldne, og på sigt skal der
findes andre lokaler til foreningerne.

Stemningsbillede af hjørnet ved den gamle brugsforening,
som er omdannet til et sted med bænk og blomster

Egebjerg-Hansted forsamlingshus er i dag et stort aktiv for
hele områdets beboere

Visionen for Egebjerg-Hansted foramlingshus
er:
• - At være et LEVENDE, foreningsdrevet forsamlingshus, også om 20 år, der kan medvirke til at
understøtte samhørigheden og et aktivt fællesskab mellem lokalsamfundets beboere.
• - Med vores 2020 plan, som blandt andet indebærer en udvidelse og renovering af huset, at
skabe rammerne for forsamlingshusets fortsatte
udvikling til gavn for lokalområdets beboere og
foreninger, og derved sikre passende lokaler til
afholdelse af møder og foredrag af oplysningsfremmende art.
• - At huset i stigende grad skal benyttes som almennyttig, lokalt samlingssted for beboerne i
Egebjerg-Hansted og omegn til møder, arrangementer og fælles aktiviteter af foreningsmæssigt, idrætslig og selskabelig art.
• - At kunne udvide husets kulturelle aktiviteter,
som revy, koncerter, foredrag og udstillinger og
derved gøre huset kendt, ikke blot i lokalområdet, men også i hele Horsens Kommune, som et
kulturelt attraktivt sted.
• - At huset stadig kan have en vært ansat, som
vil fortsætte og ikke mindst udvikle restaurationsdelen, til glæde for alle beboerne i HanstedEgebjerg og omegn, og for alle borgerne i hele
Horsens Kommune.
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Trafikale forhold

På møderne om planen på lokalrådets generalforsamlinger, med lokalrådet og på workshoppen har
de trafikale forhold fyldt meget. På disse sider er vist
nogle af de forhold, som borgerne mener, der skal
kigges på. De er vist på side 24 sammen med flere
steder, der kan forbedres. Teknik og Miljø finder forslagene relevante og væsentlige for en forbedring af
trafiksikkerheden i området. Forslagene skal dog prioriteres indbyrdes, så de kan indgå i sammenhæng
med, og prioriteret i forhold til hele kommunens trafiksikkerhedsarbejde.

Hansted

I Hansted ønsker man at fjerne den gennemkørende
lastbiltrafik og gøre det mere sikkert for gående og
cyklende at færdes. En stor del af lastbiltrafikken kan
fjernes ved at det bliver mere besværligt at køre gennem de smalle veje og evt. ved skiltning. Det foreslås,
at vejene stribes op med fodgænger/cyklist baner i
hver side eller varslingslinje i vejmidten og at der evt.
anlægges bump.

Egebjergvej

Der savnes cykelsti og fortov på begge sider af rundkørslen og 40 km zone lige før rundkørslen. Desuden
Egebjergvej trænger til forskønnelse og fartdæmpning

ønskes en forskønnelse og fartdæmpning af strækningen syd for rundkørslen.

Gl. Kirkevej

Vejen er ikke trafiksikker nok og der ønskes fortov/cykelsti og skiltning om forbud mod gennemkørsel og
parkering.

Rådvedvej

Kommunen planlægger pt. for etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger på Rådvedvej, så
det bliver mere sikkert for skolebørn at komme over
vejen, og så bilernes hastighed dæmpes.

Stier
•

•
•

•

Adgangen for gående og cyklende til butikscentret ønskes forbedret.
Kirkestien, der også fungerer som skolesti for
børn i Hansted, bør gøres bredere
Naturstien langs Hansted Å trænger til vedligeholdelse, da den ikke altid er tilgængelig for
dårligt gående og folk med feks. barnevogn.
Der bør arbejdes med en stiforbindelse mellem
det nye boligområde i nord og rundkørslen ved
skolen.

Gl. Kirkevej er ikke trafiksikker nok for gående og cyklende
på grund af meget trafik og manglende fortov/cykelsti

Der efterspørges markering af gang- og cykelarealer i
Hansted, så det bliver mere sikkert at færdes i Hansted.
På billedet herover fra Hanstedvej ville træer plantet i skel
visuelt snævre kørebanen ind og dermed være med til
mindske bilernes fart. Der kunne også etableres bump og
opstribning af fodgænger og cyklistbaner.

Kirkestien mellem Hansted og Egebjergvej bør gøres bredere

Stængervej, hvor store træer langs vejen visuelt indsnævrer kørebanen, og appelerer til lav fart for bilerne

Der er i den gældende lokalplan for området ved butikscentret planlagt et fortov langs den vestlige side af vejen.
Det vil blive anlagt i forbindelse med den fortsatte udbygning af området.
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Målsætninger
På Lokalrådets generalforsamling i 2015 blev det
diskuteret hvad Hansted-Egebjerg skal være kendt
for, og hvad overskriften for det fremtidige arbejde
skal være. Det er:

Nærhed til naturen

Hvor der ikke er åbne marker, ligger Hansted og Egebjerg op til naturområder. I Hansted Ådal er der både
skov, sø og engarealer.
De fleste boligområder ligger i tæt tilknytning til naturområder. Dette skal videreføres i kommende boligområder. Der skal desuden arbejdes for at fremhæve
nærheden til naturen og fremme brugen af dem.

Et rigt forenings- og fritidsliv

Hansted-Egebjerg har et bredt og aktivt foreningsog fritidsliv. Foreningslivet er i høj grad båret af
frivillige, og man skal sørge for at der ikke går "metaltræthed" i bestyrelserne, og overveje, om der er
administrative lettelser, der kan indføres.

Trygge veje og gode stier

står højt på borgernes ønskeliste over forhold, der kan
gøre Hansted-Egebjerg til et bedre sted at bo, og som
noget, man gerne vil være kendt for.
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Forbedring af sti

På kortet er vist en oversigt over de forslag, der er
kommet fra borgere og projektgrupper i forbindelse
med arbejdet med planen til projekter, der vil gøre
Hansted og Egebjerg til bedre steder at bo. De fleste af projekterne har været omtalt under de foregående afsnit.

Cykelsti langs
Egebjergvej

Andre initiativer kan ikke gengives på et kortet, men
er projekter af social karakter. De findes i de orange
bokse i hæftet.

Inddragelse af grusgraven
Cykelsti langs Skanderborgvej

Fartdæmpning og overgang på Rådvedvej

Nogle af projekterne vil typisk være kommunale opgaver, som feks. trafikale opgaver.
Andre opgaver skal bæres af lokale foreninger, private og lokalrådet. Det er opgaver, der drejer sig om
arrangementer mv.

Markering af centrum/
Bytorv
Forbindelse til hal og skole fra
øst Egebjerg

Forbindelse til butikscenter

Det videre arbejde

Forslag til Lokalrådet

For at målrette lokalrådets arbejde mest muligt foreslås det, at der under rådet nedsættes arbejdsgrupper, der varetager hvert sit emne, feks

Forskønnelse af Egebjergvej

•

Forbedring af Gl Kirkevej
Forbindelse til stinet

Stiforbindelse omkring søen og forbindelse til Egebjerg Enge

•

•
•

Forbedring af skolesti

Forhindring af lastbils - og hurtigkørsel i Hansted

Forbindelse til natur og nyt byområde ved
Nørrestrand

information om idrætsaktiviter og fritidstilbud på
en fælles hjemmeside
søgning af puljer, fonde og sponsorer til forskønnelse, redskaber, sociale arrangementer
mv
arrangere fester og andre events
velkomst af nye beboere mv.
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