
Hermed vejledende spørgeskema til samtlige hustande i Kongsvang-Skovdal 
Grundejerforening område. 
Svar senest 1. juli 2018 og resultater kan følges i www.kongsvangskovdal.dk 
 
Grundejer undersøgelsen er anonym med kun gade/vejnavn angivet og indleveres til 
bestyrelsesmedlemmer/suppleanter postkasse, se addresser i medsendte folder. 
 
 
Skriv gade/vejnavn:_________________________________________________________________ 

 
Kommunen arbejder på ”Helhedsplan for Skanderborgvej”, hvor har man ønsker borgerinddragelse. 
Vi vil have gode argumenter over for kommunen, hvis Kongsvang-Skovdal giver sin mening til kende? 
Aarhus Ø har netop afsluttet en lignende beboer undersøgelse. 
 
Når kommunen sender lokalplaner ud til ”for-høring” til Viby Fællesråd eller offentlig høring er det meget 
svært at ændre ret meget i planer (for eksempel for høje bygninger med skyggevirkning for naboer). 
Så derfor skal vi meget tidligere ind i planlægningen og helst allerede i idefasen? 
En måde at være på ”forkanten” er derfor at lave en beboer spørgeundersøgelse i vores område. 
 
Hvad har vi i vores område behov og glæde af om 5, 10 eller 15 år? Hvilke faciliteter? 
Hvordan bevarer vi ”liveability”, som er det nye danske ord for trivsel? 
Hvilke institutioner i nærområdet har familier med børn brug for? Er der en Cafe, hvor mødre med 
spædbørn er velkomne? Hvad med parkering (delebiler, elbiler)? Elbusser? 
Hvilke lokaler har unge, ældre, sportsfolk og frivillige brug for i vores område? 
Eller et sted, som teenagere/unge mennesker kan bruge? 
 

Kryds i felt: 1 Intet 2 Lidt 3 Noget 4 Meget 5 Stort  
   1    2    3    4    5    

1. Er der behov for hastighedsnedsættelse (bump) på gaden/vejen?      

 

2. Er der behov for fællesarrangementer i grundejerforeningen (udflugter etc.)?      

 

3. Er der behov for ”aktivitetshus” til frivillige, sport, ”ældresagen”?      

 

4. Er der behov for grønne områder? Legepladser?      

 

5. Er der behov for legestue, ”Cafe til mødre”?      

 

6. Er der behov for fitnesscenter (også udendørs fitness)?      

 

7. Er der behov for ”ungdomshus” (e-sport)?      

 

8. Er der behov for kultur- og medborgerhus, ”måske som Elværket, Åbyhøj”?      

 

9. Er der behov for ”vandland”, måske svømmehal?      

 

10. Er der behov for biograf, scene?      

 
 
Andre forslag?:___________________________________________________________________________ 

NB! Udfyld også næste side om nybyggeri langs Skanderborgvej  

http://www.kongsvangskovdal.dk/


Kryds i felt:     1 Intet  2 Lidt      3 Noget     4 Meget     5 Stort 1 2 3 4 5 

11. Er der behov for beboer parkering ved Skanderborgvej?      

12. Er der behov for parkering i bygninger på egen grund (ikke gade/veje i området)?      

13. Er der behov for elbusser på Skanderborgvej?      

14. Er der behov for kun 2 kørebaner på Skanderborgvej (mindre trafik)?      

 
15. Hvor mange etager (exklusive kælder) synes du, at der maksimalt kan være på nybyggeri langs 

Skanderborgvej på strækningen fra Marselis Boulevard til Rosenvangs Allé? 

Antal etager: 2 3 4 Flere end 4, skriv antal 

På nordsiden (Gl. Kongsvang-siden)     

På sydsiden (Ny Kongsvang-siden)     

 
16. Hvad synes du, at nybyggeri langs Skanderborgvej på strækningen fra Marselis Boulevard til 

Rosenvangs Allé skal anvendes til? 
Angiv prioritet eller dine egne forslag. Sæt gerne flere krydser. 

(Prioritet. 1 er lav, 5 er høj) 1 2 3 4 5 

Lejligheder til familier      

Ungdomsboliger      

Ældreboliger      

Institutioner (se spørgsmål 3 – 10)      

Kontor og erhverv      

Butikker (ikke dagligvarer)      

Dagligvarebutikker/supermarkeder      

Blandet anvendelse, f.eks. butikker i stueetagen og boliger ovenpå         

Parkeringshus (anlæg for delebiler, elbiler?)       

Dine forslag: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Her må du gerne komme med forslag til hvordan Kongsvang-Skovdal Grundejerforening kan gøre det 
bedre for dig som grundejer: 


