
Høringssvar  fra Kjellerup Lokalråd 

Med reference til Helhedsplanen for Kjellerup 
Byomdannelse 
Det er vigtigt, at torvet kan bruges til forskelligartede aktiviteter. 
Der ønskes sammenhæng mellem Skovbakken og Torvet og Den Gamle Biograf og Torvet. 
Hallen ønskes åbnet ud mod Skovbakken, således at hallen kan bruges til omklædning, og så 
toiletterne kan bruges ved arrangementer. Parkeringspladsen foran hallen gøres grøn. 
Der ønskes flere aktivitetsmuligheder ved Skovbakken, f.eks. crossfit.   
 
Byudvikling 
Også huse på østsiden af Nørregade og Den Gamle Biograf er bevaringsværdige.  
Vi vil gerne have udarbejdet et byatlas. Der er nedsat en arbejdsgruppe. 
 
Byvækst 
Tidsplanen må forceres, så der altid er ledige parcelhusgrunde forskellige steder i byen (jfr. 
befolkningsprognosen) 
Der skal opmærksomhed på forskellige boligtyper, f.eks. en fordeling med 40% tæt-lav med max. 
højde på 8,5 tættest på Illervej. Måske småparceller i ”afsnittet” tæt på Illervej nærmest Astrupvej. 
60% nærmest åen udlægges til åben-lav med max. højde 8,5. Bevar skoven og skån naturen ned 
mod åen. 
Der er behov for kommunal involvering i køb/salg/byggemodning. 
Vi foreslår stier til gående og cyklister: 1. banestien, 2. sti langs åen (som randen af det indrammede 
område) 3. fortsættelse af sti fra Levring(?)  langs randen ad det indrammede område ud til 
Hasselvej.  
 
Outdoor 
Færdiggørelse af Krabbes Grønne Ring, særligt med fokus på større naturområde end det viste. 
Der må findes en løsning på forløbet fra Frabriksvej til stedet hvor Dalsgård Bæk krydser 
Industrivej.  
Lamper, som oplyser Ringen under tidsrum for anvendelse. 
Mountainbikespor i Ringen. 
Kjellerupbanen retableres som cykelsti. 
Færdiggørelse af Skovbakkeprojektet. 
 

 
  



Ud over kommentarer til Helhedsplanen 
Kjellerup som erhvervsby 
Vi ønsker mere fokus på byens erhverv og erhvervsmuligheder. 
Vi ser gerne, at der bliver udlagt områder til erhverv. Virksomheder vil ud, hvor de kan ses af 
forbikørende. 
Vi vil gerne have offentlige arbejdspladser. 
 
Kjellerup som centerbyHertil kræves ikke blot indkøbsmuligheder og kulturliv. Der skal være 
nogle offentlige services, så beboerne ikke er afhængige af at skulle til Silkeborg. Det koster ca. 70 
kr. retur med rejsekort at tage til Silkeborg   

Trafik 
Flere steder i byen køres med høj hastighed og der mangler cykelstier : Thorningvej og Grønningen 
som eksempler. 
Mange steder hvor er biler og gående trafik blandet, flere af disse omkring skolen  
Flere af disse er steder omkring skolen. 

 
 
 


