Nørremarken

GRUNDET SKOVBY

Bydel i vækst

• Over 7.000 indbyggere
• På størrelse med midtbyen
• Butiksområde, skoler, institutioner, erhverv,
foreninger mv.
• Tre store boligkvarterer
• Stærk på natur og oplevelser

Helhed i udvikling af bydelen
- to sammenhængende spor:

Socialt spor - udvikling af
• By i balance (boligpolitisk)
• Flere frivillige kræfter (boligsocialt)
• Stærkere koordinering

Fysisk spor - udvikling af

• Boliger (Grundet + Udviklingsplan Finlandsparken + Helhedsplan Grundet Skovby)
• Samlet trafikplan ifm. boligudvikling
• Knudepunkter/mødesteder
• Forbindelser

ERHVERV

ERHVERV

GRUNDET

BOLIGFORENINGER
ERHVERV
ERHVERV

STADIONKVARTER

Fremtidens fællesskaber - byliv, byrum og bydelshus
• Centerområde med butikker, skole, institutioner mm.
• Byrum - mødesteder på tværs
• Fælles bydelshusfunktion - mødesteder på tværs
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Fremtidens fællesskaber - natur, bevægelse, leg
• Nørreskoven - Dyrehaven, hundeskov, mountainbikespor, 4 Kløverstier
• Skyttehushaven og Albuen Strand
• Nørreskoven - Udsigtspunkt
• Klima forebyggelse - Fjordpromenade

Mountainbikespor
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Fjordpromenade
Kløverstier
Havn, sejlsport mm

Fremtidens fællesskaber - natur, bevægelse, leg

’Sommerfuglehaverne’
I de mere ’private lommer’ kan der gøres en mere intensiv
insats. I projektet anlægges kun området ved Kløvertoften,
der herefter kan fungere som inspirationszone for de øvrige
grundejerforeninger.
- Blomstrende græsland trækkes op mellem bebyggelsen.
- Bar flade med marksten, grus og dødt ved
- Legebakker etableres af muldafskrab
- Nektar og værtsplanter udsås for flere sommerfugle arter
På sigt kan der plantes hasselbryn til at lege i og grupper af
frugtlunde med bærbuske, der virker rumdannende og
nedbryder den store skala.
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Successions-bræmme:
Råjord blotlægges,
artsrig skovbrynsflora
og fauna invaderer
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Hegnede felter
Enkelte tjørn og slåen planters,
der spredes olden
- vil over tid gro til fuglekrat
Skoven vandrer ind

’Sommerfuglehave’

Eks legeplads
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Græssende dyr
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Slingrende slåning
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Blomstrende skrænter - ’selektivt slæt’
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Lunden
Bevar selvgroede træer
Høslæt under
Slå stier

Eks legeplads

Blomstereng

Lavtblomstrende urteplæne
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Sundhedsskoven

Slingrende
slåning

2 stk Falkekasser

§3 søer og mose
Høslet og udtynding på syd og
vestside for mere
solindstråling
(lille salamander)
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Fugleplatform

Nørremarkshallen

Store Grundet Sundhedsskov - Ro og nærvær for alle
Grejsdalstien - 16 km vandrerute
Grøn vision for Grundet - Vild med Vilje - biodiversitet, leg og ophold
Grønt loop, Byg & Leg, Idrætscenter Nørremarken
Kløftstien (Vandets vej)
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’Udsigtsplatform’
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Græssende dyr
Indtil daslingrende
slåning, bred slået sti
etableres over bakke,
her er mange værtsplanter for insekter

SIGNATURFORKLARING
Kløvermarken

Lille Grundet

Grundet Bakke
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Etableres nu / drift foreslås ændret fra nu af
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Forslag, der kræver yderligere finansiering
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Ønsker på sigt
Etableret sti - grus belægning
Foreslået sti - slået i eng/græs
Skråninger - lad dem stå vilde
Lavtblomstrende urteplæne
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Den Grønne Kile

Lavtblomstrende
urteplæne

Græssende dyr
Successions-bræmme med græssende dyr

’Sommerfuglehave’

Hegnet areal - fuglekrat
Høslæt med slingrende slåning
Lund - selvgroet
Blomstereng
Bar flade - sten, successionsområde, dødt ved
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Bakker

’Sommerfuglehave’

’Sommerfuglehave’
Frugtlund
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2 stk Falkekasser
Legeplads, eksisterende
Boldbane, eksisterende

n for Dataforsyning og Effektivisering
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PSYKIATRISK
AFDELING

SYGEHUS

• Boliger (blandet by, boligvariation, 90 nye
private-, ungdoms- og/eller
ældreboliger.
Sammenhæng i
stinettet)

Fremtidens fællesskaber - natur,
bevægelse og leg

• Byg og Leg - fokus på dyr, leg, vild natur, picnic, familier, forbindelser og fælleskab på tværs. Trafiksikkerhed ifm. Moldevej

• Boliger (blandet by, boligvariation, sammenhæng i
stinettet). 94
nye private-,
ungdoms- og/
eller ældreboliger, der kan dog
også suppleres
med erhverv.

• Opkøb Vejle Kommune har opkøbt flere
ejendomme i centret
med henblik på fortætning med boliger
og bydelsfunktioner.

Fremtidens fællesskaber - byliv, byrum
og bydelshus

• Blandet by - butikker, boliger, mødesteder og fællesfunktioner
• Strategiske opkøb
• Idéer/dialg om muligheder
• Teste forskelligt indhold i stueplan
• Udvikle skitser for udbygning med boliger, aktive stueetager (med
åbne/udadvendte funktioner) og byrum med mødesteder
• Udvikle model for evt. bydelshusfunktion

Fremtidens
fællesskaber - natur,
bevægelse og leg
• Idrætscenter - fokus på ude-

arealer, der inviterer til fællesskab på
tværs af bydelens kvarterer. Haludbygning ift. kapacitet og åbenhed.

Fremtidens fællesskaber - natur, bevægelse og leg
• Grønt loop - fokus på klima, vand, biodiversitet, bevægelse, leg, eventyr og forundring på tværs af bydelens kvarterer

