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INDLEDNING

de 1000 fællesskaber
Vi skal….
samarbejde om at skabe de forandringer, der samlet sikrer en fortsat befolkningstilvækst. Vækst i
bosætning skaber dynamik i vores byer og lokalsamfund. Vi får tilført ny energi, nye perspektiver og
nye ressourcer.
Vi har en ambition om fortsat at være den kommune i Østjylland, der tiltrækker flest unge og yngre børnefamilier fra Aarhus. Derfor er det nødvendigt, at alle uformelle, formelle, personlige, institutionelle, langvarige
og flygtige fællesskaber bidrager med deres kompetencer, ressourcer, netværk, relationer og platforme,
så vi får sat handling bag de flotte ord.
Andelen af mennesker i den erhvervsaktive alder falder markant i de kommende år, og der er hård konkurrence om arbejdskraften. Gode bosætningsmuligheder kan både fastholde og tiltrække virksomheder og
dermed arbejdskraft samt sikre arbejdskraft til offentlige velfærdsydelser.
Nogle forandringer skal vi være mange om at løfte, andre gange kan selv ganske få gøre en stor forskel,
og en ting er helt sikkert: Alle kan være med til at gøre Skanderborg Kommune til et endnu bedre sted at
bo, og være med til at dele og formidle fortællingerne herom.
Krig, fred og kærlighed
Vi er….
Skanderborg Kommune er Jyllands smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være
en del af vores 1000 fællesskaber. Vi er et område, hvor du inden for 60 minutter kan nå en halv million
arbejdspladser. Vi har fem byer med hvert deres særpræg og mange mindre lokalsamfund at vælge imellem.
Vores historik byder på dramatiske krige, demokratiske grundsten og i nutiden: Fred og kærlighed.
Med andre ord: Når du bor i Skanderborg Kommune, er det let at transportere sig langt på kort tid og her
er smukt og spændende at bo. Et fællesskab hvor vi der deltager, sammen skaber morgendagens samfund
for både store og små.
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VISION

Drømmen om
Vi vil….
• fortsat være den foretrukne tilflytter kommune, når unge og yngre
familier vælger at flytte fra Aarhus, og når virksomheder leder
efter en god lokalisering
• tilbyde unikke vilkår for børnefamilier og børnenes opvækst
• sikre plads til hele livet og alle slags liv
• udvikle vores kultur-, natur- og idrætsliv, så de rige rekreative
muligheder udfoldes
• have en velfungerende og opgraderet infrastruktur, som understøtter
en travl og aktiv hverdag med behov for høj mobilitet og bevægelse
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STRATEGI

Fra drøm til virkelighed
Vi når…
vores drøm ved primært at koncentrere vores kræfter om fire strategispor:
A. Vi skal sørge for, at der er byliv og boformer til hele livet og alle slags liv
Vi skal sikre, at det er muligt at bo i vores byer uanset alder, værdier og behov. Der skal med andre ord
være boformer til alle, også når man går fra at være en til to eller flere, og når det går den anden vej. Det
skal være muligt at blive boende i sit nærområde, når der sker forandringer i ens liv, og vi skal sikre, at
der er bomuligheder til alle, uanset om man er til leje eller eje, stort eller småt, alene eller sammen, by
eller land.
B. Vi skal have unikke rammer og muligheder for børnefamilierne
Børnefamilier oplever, at det er unikt at bo i vores område. Unikt fordi vi sammen skaber nogle gode
rammer for en tryg og kvalitetsrig hverdag. Unikt fordi de stærke fællesskaber, nærvær og nytænkning
er med til at skabe løsninger til børnefamilierne. Løsninger der sikrer sammenhæng i hverdagen, og som
skaber et godt fundament for, at det enkelte barn kan udfolde sit fulde potentiale. At skabe gode vilkår for
børnefamilier handler også om gode fritidsmuligheder, og at vores byområder er en æstetisk oplevelse,
der appellerer til leg og fantasi.
C. Vi skal styrke infrastrukturen i og omkring os
Vores smørhulslignende geografi skal udnyttes gennem gode forbindelser og adgangsforhold. Infrastrukturen skal gøre hverdagen aktiv og let, og det skal være nemt at komme rundt i Skanderborg Kommune og
også gerne til og fra, uanset om man er til fods, på cykel, i bil, bus, tog eller båd. Noget har vi selv ansvaret
for, andet kræver, at vi får andre med om bord. En velfungerende infrastruktur er en forudsætning for både
at tiltrække og fastholde borgere og virksomheder. Derfor skal vi både lave de forbedringer vi selv kan, og
samtidig være proaktive i påvirkningen af både regionale og nationale beslutningstagere, der kan styrke
infrastrukturen.
D. Vi skal dele og markedsføre vores fortællinger
Vi skal berige hinanden - og andre - med de gode fortællinger. Fortællinger der skal binde os tættere
sammen og skabe bevidsthed om både den historie, som vi alle er en del, og den samtid vi lever i. Vi skal
fortælle de store fortællinger, der sætter os på landkortet, og vi skal fortælle de mange nære fortællinger
om hverdagslivet, byernes og lokalsamfundenes særkender, fællesskaberne, naturen m.v. Ved at have
fokus på fortællinger får vi alle en rolle som bosætningsambassadører for byer og lokalsamfund og rammer for erhvervslivet i Skanderborg Kommune.
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BILAG: FORSLAG TIL FORANDRINGER, DER
REALISERER BOSÆTNINGSPOLITIKKEN
Bosætningsudvalget anbefaler over for Byrådet, at nedenstående
forandringer indgår i Byrådets prioritering af forandringer i budgetprocessen 2016-2019, dog således at forandringer der vedrører de
stående udvalgs ressortområder kvalitetssikres i de stående udvalgs
budgetproces forud for Byrådets samlede prioritering på Byrådets
budgetstatusmøde i juni 2015.
Bosætningsudvalget har (ikke udtømmende) angivet de væsentligste
aktører til initiering af realiseringen af hver enkelt forandring i
parentes efter forandringen. Disse aktører kunne således være et
bud på mulige dialogparter for de stående udvalg i forbindelse med
kvalitetssikringen af forandringerne i budgetprocessen i foråret
2015.
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Nye fællesskaber
1. Udbuddet af attraktive bynære boligfællesskaber skal øges og udvikles. Disse boligfællesskaber henvender sig både til de 55+ årige og også for børnefamilier, så man kan hjælpe hinanden i hverdagen
med de praktiske ting, f.eks. moderne bofællesskaber med individuelle boliger og fælles faciliteter.
Det skal være ’luksus-kollektiver’, som skal tiltrække borgere, der gerne vil ”købe” sig til gode fælles
muligheder uden selv at skulle have det på egen grund. Det giver behov for mindre grundstykker, men
bedre fællesarealer. Vi ser det allerede hos Skanderborg Bakker, hvor der er gode fællesarealer og
små haver. En trampolin og et legetårn behøves ikke være på ens egen grund. Det skal være fælles
og der skal være nogen som passer det.
(Borgere, investorer og Byrådet)

2.

Der skal udpeges områder, bynært og i det åbne land, hvor der kan eksperimenteres med boligformer.
(Borgere, investorer og Byrådet)

3.

Vi køber VIA-bygningen på Sygehusvej og omdanner den til boligformål til unge, ældre og udvidelse
af sundhedscenter.
(Byrådet)

4. Der skal etableres et boligforum, hvor borgere, investorer, almennyttige boligselskaber, arkitekter og
trendsættere mødes for at udveksle erfaringer, inspiration og viden om bosætningstendenser og
behov, der kan udnyttes, når boligformer skal udvikles og udbydes.
(Borgere, investorer, almennyttige boligselskaber, arkitekter og Byrådet)

Varieret og større boligudbud
5. Vi skal arbejde for et bredere udvalg af leje- og ejerboliger, så mange forskellige mennesker skaber
liv i vores byer. Vi skal fortætte vores byer, så mennesker gør byerne levende på forskellige tidspunkter
af døgnet. Det kan vi bl.a. gøre ved at udvikle områder med blandet boligbyggeri. Det kan både være
videreudvikling af eksisterende områder og udvikling af nye områder, så de ikke nødvendigvis er så
opdelt som i dag, hvor et område enten er udlagt til rækkehuse, villaer eller højhuse.
(Byrådet)
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6.

Udbuddet af boformer skal øges i vores byer ved at give optimale muligheder for at indrette lejligheder
i tagetager og baghuse. Det kan også være ved opførelse af dobbelthuse på grunde, oprindeligt
tiltænkt ét hus.
(Investorer og Byrådet)

7. Unge og yngre familier skal have en mulig landingszone, så det er muligt at etablere sig uden nødvendigvis
at købe bolig i første omgang.
(Private udlejere, investorer og Byrådet)

8.

Det skal undersøges, hvilke boligformer unge og yngre familier foretrækker - og vi vil være opmærksomme
på, at det sandsynligvis vil variere fra by til by.
(Ejendomsmæglere og Byrådet)

9. Ungdomsboliger skal på sigt tænkes ind som en mulighed generelt i boligprojekter, så alle aldre
mødes der, hvor man bor. Vi skal også skabe ungdomsmiljøer i vores bymidter i samarbejde med de
unge.
(Investorer og Byrådet)

10. Mulighederne for fleksible anvendelser af eksisterende bygninger i det åbne land skal udnyttes, så
eksempelvis nedlagte landbrugsejendomme skal omdannes til mere end én bolig.
(Investorer og Byrådet)

Byliv
11. Vores bymidter skal være attraktive med masser af detailhandelsliv, cafeer, grønt, kultur, biograf
og samlingssteder, herunder gode ”hænge-ud-steder” til unge mv. – og der skal være rent og pænt.
Handelsgaderne i byerne fremstår levende uden døde huller. F.eks. ved at der laves aftaler med
udlejer om, at lokale kunstnere udstiller deres værker, indtil lejemålet bliver udlejet til en detailist
igen. Byerne skal generelt styrkes - f.eks. med cafeer, grønt, kultur, biograf, et ”Byens hus” i bymidten
bl.a. med gode ’hænge-ud-steder’ til unge mv.
(Cityforeningerne i de fire centerbyer, borgerne og særligt de unge i byerne samt Byrådet)
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12. Der skal være torvestemning i byerne, hvor lokale producenter af grønsager, kød, fjerkræ, honning,
lokal øl, blomster osv. kan sælge kvalitetsvarer. Der etableres også et indendørs madmarked med
forskellige stader – en markedsplads eller torvehal med fokus på mangfoldighed og mulighed for
smagsprøver, årstidstilbud og sjældenheder fra nær og fjern. Hér kunne lokale fødevareproducenters
varer også markedsføres og på den måde fortælle om områdets ressourcer.
(Cityforeningerne i de fire centerbyer, investorer og producenter)

13. Der skal være et freelancehus, hvor selvstændige billigt kan leje sig ind i et erhvervsfællesskab og
dermed i højere grad kan balancere mellem familieliv og erhvervsliv.
(Virksomheder og/eller ErhvervSkanderborg)

14. Der skal lave et forsøgsprojekt, hvor børn og unge - som led i implementeringen af folkeskolereformen
på en enkelt skole - får mulighed for at koble undervisningen med design af midlertidige byrumsinstallationer,
under supervision af professionelle, og i samarbejde med eventuel grundejer og cityforening.
(Byrådet og en cityforening)

Overordnet planlægning
15. Udbuddet af attraktive boformer skal øges gennem kommune- og lokalplanlægningen de steder, hvor
efterspørgslen er størst. Nye boligområder skal udpeges, og der skal være mulighed for udstykning
af mindre parcelhusgrunde.
(Byrådet)

16. Området i Hørning fra Bakkeskolen mod Agerskovbro nytænkes og byomdannes, bl.a. med differentiering
af boligudbud for øje.
(Byrådet)
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17. Vi har et højt ambitionsniveau i forhold til at have de bedste skoler og institutioner generelt, og børn
skal målbart kunne læse, skrive og regne bedre end børn fra sammenlignelige kommuner, og er
glade og ambitiøse elever. Vores institutioners og skolers høje kvalitet viser sig ved, at vores unge
efter folkeskolen kan gennemføre en ungdomsuddannelse.
(Byrådet)
18. Der skal være pasningsgaranti i nærområdet med høj kvalitet og med valgmulighed mellem dagpleje
og vuggestue.
(Byrådet)

19. Ingen lukkedage i daginstitutionerne skal kombineres med lang åbningstid den sidste torsdag i måneden.
(Byrådet)

Børnelivet i institutioner
20. Vi satser på de yngstes og unges udvikling. Alle vores børn udfolder nemlig deres fulde kognitive
potentiale. Det gør de, fordi vi gennem en massiv stimulering af børnenes sanser og motoriske ud
vikling fra baby til teenager udvikler børnenes kognitive evner og dermed styrker børnenes indlæringsevne.
Det gør vi ved massiv kompetenceudvikling af forældre, sundhedsplejersker og vores medarbejdere
i institutioner, skoler og ungdomsuddannelser - og aktive borgere i foreningerne - og ved at have de
rette fysiske rammer hertil.
(Byrådet)

21. Forældrene skal i højere grad involveres i livet på skolerne og indgå i fællesskaber gennem f.eks.
fælles arrangementer, bidrag til undervisningen, trivselssamarbejde osv. Det giver bedre forståelse
for andre mennesker, familier og anerkendelse af de fagprofessionelles arbejde.
(Bestyrelser, skoleledelser og Byrådet)

22. Forældre, bestyrelser, pårørende, børn og unge har endnu mere lyst til at fortælle børnefamilier
om vores institutioners høje kvalitet gennem mund-til-mund, små videoer, facebookgrupper mm.,
fordi fortællingerne har grobund i virkeligheden.
(Borgere, forældre, pårørende, bestyrelser, børn og unge)
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Børnefamiliers hverdagsliv
23. Vi vil i samarbejde med børnefamilier afdække typiske hverdagsudfordringer og lette børnefamiliers
hverdag. ”Livliner” er et projekt lige under overfladen for småbørnsfamilier: f.eks. mulighed for at
købe aftensmad med hjem fra daginstitutionen, ”Bedstemor-ordning” ved småsyge børn og hente/
bringe-ordninger.
(Forældre, borgere og institutionsbestyrelser)

Børn og unges fritidsliv og mobilitet
24. Der skal være fokus på fritidsområdets kapacitet og fleksibilitet, så børn og unge har et aktivt fritidsliv
og ikke står på venteliste uden at få anvist alternative muligheder.
(Byrådet)

25. Der udlægges arealer i hver centerby forbeholdt leg for børn fra 2- 100 år for at gøre bymidterne
mere attraktive som mødested for mødested med aktivitetszoner som f.eks. petanque-baner, baner
til radiostyrede bil, skaterbane, minifodboldbane, strand og pulszoner i Byparken i Skanderborg,
Pier/mole ved Byparken i Skanderborg med bådpladser. I en af byerne er der desuden et areal til en
egentlig færdselslegeplads.
(Byrådet)

26. Vi inviterer de yngre trafikanter til tryg bevægelse på vej til skole og fritidsinteresser. I første omgang
etableres mere sikre forbindelser mellem Skanderborg Bakker og midtbyen. Derudover kortlægger vi
”sorte huller” i kommunen, hvor trafiksikkerheden skal styrkes.
(Byrådet)
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Overordnet infrastruktur
27. Der arbejdes for en tostrenget togforbindelse Aarhus-Galten-Silkeborg med stop i Galten-Skovby
og Låsby samtidig med en sikring af det eksisterende banelegeme over Ry og Alken. Herunder skal
der arbejdes for etablering af et stoppested i Hylke og Stilling.
(Byrådet)

28. Motorvej E45 udvides midlertidigt ved anvendelse af nødsporet i myldretiden. På sigt skal der være
seks spor. Færdselsårer til og fra motorvejen vurderes med henblik på at minimere kødannelser.
(Byrådet)

Kollektiv transport
29. Der skal etableres busrute mellem Galten-Skovby og Aarhus, indtil der kommer en togforbindelse
imellem Silkeborg og Århus via Galten. På denne måde kan flere undvære bil nummer 2 og dermed
kan flere få råd til at bo i Galten-Skovby.
(Byrådet)

30. Anvendelse af kollektiv trafik skal gøres attraktiv, særligt for børnefamilier og ældre medborgere, at
benytte til Aarhus og mellem hovedbyerne i kommunen. Attraktiv kollektiv transport er let tilgængelig
og fleksibelt tilrettelagt, så det er nemt at forsyne bolig- og erhvervsområder med en vis volumen.
Endvidere skal det overvejes, hvorledes kollektive særkørsler kan tilrettelægges i forbindelse med
events i byerne.
(Byrådet)

31. Der skal være direkte busforbindelser i Skanderborg t/r Fælleden (erhvervsområde, nyt rådhus og
boldbaner) til Højvangens Torv (p-pladser/butikker/svømmehal) til Banegården (Skanderborg
Bakker) til Møllegade busstation (butikker, p-pladser, sundhedshus, bymidten).
(Byrådet)

32. Det skal være gratis for alle at benytte kollektiv bustransport.
(Byrådet)
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Det lokale vejnet
33. Infrastrukturen i de mindre lokalsamfund og på tværs af kommunen skal vurderes med henblik på
øgede mobilitetsmuligheder i det åbne land, så det bliver attraktivt at bosætte sig der også for
børnefamilier. I den forbindelse skal bl.a. en mulig vejforbindelse fra Veng til Galten etableres. Dette
skal ses som et mere komplet ringsystem, som svarer til hovedudfaldsvejene fra Aarhus.
(Byrådet)

Understøttelse af byfortætning
34. Nyetablerede og eksisterende boligområder skal integreres fysisk med bymidten ved hjælp af gode
vejforbindelser, fortove og cykelstier (sikker skolevej) og mulighed for kollektiv transport – eksempler
herpå er Skanderborg Bakker, Skovby-Nygaard, Kildebjerg og byområder i Hørning.
(Byrådet)

Delt mobilitet
35. Alternative transportmuligheder for familier med ingen eller én bil skal undersøges, herunder muligheden
for digitale platforme, der understøtter delebil-ordninger.
(Iværksættere)

Rekreativ infrastruktur
36. Campus Skanderborg og Højvangen integreres med Skanderborg midtby med en cykelsti eller svævebane
over Skanderborg Sø. Cykelstien skal ses i sammenhæng med, at der skabes en søpromenade fra Kvickly
til Bytorvet og en delvis flytning af bådhavnen samt et nyt søbad.
(Byrådet)

Teleinfrastruktur
37. Der skal være mobildækning i hele kommunen.
(Byrådet)
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Skanderborg Kommune som ’brand’
38. Der nedsættes en gruppe af personer fra erhvervsliv, foreningsliv, detailhandel og kommunen, der
skal arbejde med en innovativ og kontinuerlig markedsføring af Skanderborg Kommune. En markeds
føring der skiller sig ud i både form og indhold, og som er målrettet mod yngre familier både i og uden
for kommunen og som tiltrækker flere besøgende til vores byer. Jo flere gange byerne besøges, jo
større er lysten til senere at bosætte sig i byerne.
(Erhvervsliv, beboere fra byerne, foreningsliv, detailhandel, VisitSkanderborg og Byrådet)

Personlige relationer
39. Lokale borgere stiller sig til rådighed som Local Greeters for folk, der overvejer at flytte til området.
F.eks. en børnefamilie som viser den bedste vej til skole, fortæller om institutionerne, fritids- og
kulturaktiviteter, indkøbsmuligheder, byens særlige DNA osv. Ejendomsmæglere formidler kontakten
mellem potentielle tilflyttere og eksisterende borgere.
(Borgere og borgerforeninger)

40. Borgere byder på en kop kaffe til gæster, der overvejer at flytte til området.
(Borgere og borgerforeninger)

41. Der skal etableres en mentorordning, hvor borgere tilbyder at vise nytilflyttere borgere til rette, så de
hurtigt føler sig velkomne i lokalsamfundet.
(Borgere og borgerforeninger)

Byernes DNA
42. Der er 1000 fortællinger på flere niveauer, og lokale særkender skal også høres. De enkelte byer
identificerer selv deres fortællinger. Fortællinger om os bygger på vores værdier og styrker: kvalitet,
natur, musik, rummelighed, infrastruktur, stort arbejdskraftopland, højtkvalificerede mennesker,
bæredygtighed og stærke fællesskaber som f.eks. SMUKfest, Sølund, Hertha mv. Vi deler vores
historier, så det er nemt at få en historie. Digitalt, personligt, gennem den fysiske indretning af
byrummet, quiz-battle på kulturoplevelser i dampbadet osv.
(Egnsarkivet, Skanderborg Bibliotek, borgere samt netværk som f.eks. Rys ambassadørforening)
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Markedsføring
43. Tilflyttere shopper ikke kun, når der er udsalg, de kigger på bolig løbende. Vi har derfor den bedste
digitale platform målrettet potentielle tilflyttere, hvor arrangementer og nære hverdagsting formidles.
Der udarbejdes også en velkomstpakke, der ud fra et tilflytterperspektiv formidler, hvad kommunen
kan tilbyde, og som særligt synliggør, hvad byerne rummer af tilbud og oplevelser for børnefamilier.
(Ejendomsmæglere, borgere og Byrådet)

Events
44. Krig, fred og kærlighed: Vi formidler den eksisterende fortælling og skaber nye fortællinger om (lokale)
steder gennem events, hvor kulturhistorien og kunsten er vigtige virkemidler. F.eks.:
• Stedsfortællende biennaler som Alken Enge (eScape),
• Amatørudgravninger i Illerup Ådal målrettet familier - i samarbejde med VisitSkanderborg og
Skanderborg Museum
• Pop-up events som f.eks. isskulpturfestival mv.
• Fortællingen om vores kulturarv er i fokus på en Kulturaften, hvor kulturinstitutioner, foreninger,
gallerier, kulturhuse, Visit Skanderborg, kulturaktører m.v. byder ind på en årlig aften, hvor historier,
kultur og kunst står i centrum.
(Byrådet)

Børnetopmøde
45. Der skal afholdes et børnetopmøde på Sletten. Topmødet er en uge i ferien for børn og deres forældre/
bedsteforældre – en uge med nærvær, samvær og oplevelser for alle. Oplevelser der bygger på og
understøttes af Skanderborg Kommunes profil på børneområdet: Kvalitet, bevægelse, leg og kultur.
(Borgere, foreninger og Byrådet)

46. Foreningernes dag: Foreningernes dag afholdes 1-2 gange om året i de 4 hovedbyer, hvor alle byens
foreninger samles i en sportshal. Som en slags messe får de mulighed for at præsentere deres forening
stilbud for byens borgere. Det kan være tennis, basket, musik, teater, jazz, løb, cykling, fodbold m.v.
(Foreninger og borgere)

Bevidst tilfredse virksomheder som ambassadører
47. Fortællinger om samarbejder, vilkår og iværksættermiljøer mv. skal formidles til de virksomheder, vi gerne
vil tiltrække og samarbejde med.
(ErhvervSkanderborg)
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Kultur og natur
48. De væsentligste kulturhistoriske steder i kommunen (f.eks. Himmelbjerget) levendegøres med små
historier, der er skrevet/tegnet i børnehøjde og formidles via digitale kanaler som f.eks. fortæller
bænke, apps mv., der skal gøre det interessant for børnefamilier at besøge stederne. Der skal
laves flere film, der fortæller og visualiserer historierne - videoklips fra byer, mennesker, smukfest, Sølund, mangfoldighed, natur….samt fortællende byvandringer, så vi understøtter og udbygge
de ting vi har i forvejen.
(Borgere, grønne partnerskaber og Byrådet)

49. Børn og unge møder den kultur, de er en del af, gennem flere kvalitetsfulde kulturoplevelser med fokus
på oplevelse, leg og læring, f.eks. Ole Lund Kirkegaard dage. Ole Lund Kirkegaards univers skal i det hele
taget udfoldes, så børn og unge får glæde af hans fortællinger.
(Byrådet)

50. Kommunen har en pulje til at understøtte aktiviteter, som giver øget kulturelt fællesskab blandt byens
borgere.
(Byrådet)

Rekreativt
51. Eksisterende stier og naturruter skal markedsføres og udvikles, så informationer om ruter er let
tilgængelige. Dette kunne suppleres med, at aktive løbeguides og gåguides viser potentielle tilflyttere
naturområderne i Skanderborg og de unikke muligheder for frilufts- og fritidsaktiviteter. Samtidig skal
de rekreative aktiviteter i byer og naturområder øges f.eks. gennem i form af vandrestier, MTB-baner,
ridestier, naturlegepladser m.v. og f.eks. gennem etablering af stiadgang til søerne i kommunen.
(Borgere og Byrådet)

52. Vi skal udvikle og synliggøre allerede eksisterende muligheder for fritidsaktiviteter, herunder både
foreningsliv, selvorganiserede aktiviteter, natur- og kulturelle tilbud/muligheder. Synliggørelse af
eksisterende muligheder kan også betyde, at vi gør det muligt for særligt børn og unge i Galten-Skovby
at bruge svømmehallen i Harlev.
(Byrådet)
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