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Der skal sikres lufthuller mellem boligbebyggelserne.
Bliver der lavet sti, der forbinder Lokeshøj med Sifhøj?
Hvad sker der yderligere på Lokeshøj. Kommer der butikker?
Haltider i dagtid for byens seniorer
Bevar de grønne pletter. Der er ikke ret mange.
Vær opmærksom på om der bliver problemer med plads til børn og skolebørn.
Bevar alle skovområderne omkring byen.

Trafik
 Runesvinget – farten ned
 Meget høj hastighed på Runesvinget, når man skal til
områderne syd på. Dæmp farten!
Område 14
 Ikke attraktiv rute.
 Farlige situationer med barnevogne/mødre og
sneplov på Langdyssen.
Område 15
 Tingstedet ensrette vejen. Kaotisk trafik til skolen.
Børn med cykler sættes af.
Område 16
 Rundkørsel ved Runesvinget/Langdyssen.
Område 17
 Mere sikker adgangsvej til FC Højvang. Der er langt
og usikkert for børn i det nordlige.
 Oldstien‐oplevelsen er ødelagt af byggeri – kigger
ind i folks haver, når man går der. Hække vokser op –
uinteressant for stioplevelsen.
Område 18
 Røvsyg strækning på Oldstien med stakitter.
Område 19
 Utydelig forbindelse – Oldstien.
Område 20
 Vi glemmer at tænke på den øgede trafik, når vi
fortætter.
 Trafik!
Område 31
 Sikker skolevej.
Område 32
 Bedre tilgængelighed til søerne mellem Møllesø og
Svanemøllen.

Område 33
 Bedre drift niveau i Svanemølleparken.

Centralt i Svenstrup
 Ældrevenlige lejeboliger i rollator‐afstand til bus og
indkøb.
 Motionslokaler til seniorsport.
 Senior rækkehuse – leje – 1 plan.
 Flere seniorboliger tæt ved banen.
Område 22
 Boliger for tæt på åen.
Område 23
 Fortsat mulighed for virksomheden.
 Byen er bygget op omkring AKAFA = værdi
 Boliger og natur.
 Flytning af AKAFA med henblik på bolig, rekreativ
område, Svenstrup Skole.
 Vigtigt at vi får et centrum i byen! Ikke sprede
AKAFA.
Område 24
 Omdannelse til lejligheder.

Skoleudvidelse Højvangsskolen

 Skolen er pladsmæssigt klemt – sikre mulighed for skoleudvidelse – f.eks.
 Skolens fremlagte idéer til forbedring af udearealer

Syd for Runesvinget
Område 1
 Mindre grunde (400 m²) til fritliggende huse
 Boliger ved Runesvinget med afstand til det grønne
på toppen af bakken.
 Byggegrunde syd for Runesvinget (800‐1.000 m²).
Tiltrækker borgere, der ellers vil til Støvring
 Husk flere boliger kræver mere infrastruktur.
 God idé med boliger – mindre boliger –
pensionskasser, udlejningsboliger).
 Ingen boliger syd for Runesvinget.
 Syd for Runesvinget ønsker vi ikke nogen form for
bebyggelse.
 Flødal stor værdi at føle sig uden for byen! Man
kommer hurtigt ud af byen.
 ÷ boliger
 Beboere fra Midgården bruger meget området syd
for Runesvinget
Område 2
 Grønt
 ÷ boliger
 Bedre skiltning/information om byens åndehuller. +
bedre adgang (stier, tunneller osv.)
Område 3
 Boliger
 ÷ boliger
 Byggegrunde (parcelhuse)
Område 4
 Boliger
 Industri
 Trække industri ud af byen og planlæg industri syd
for byen
 Stil krav til industrien både arkitektonisk og med det
grønne. Det er jo en indfaldsvej

Ved Hellekisten






Bevar de grønne områder langs Guldbækken
Bevar det grønne og naturen langs Guldbækken
Bevar de grønne områder ved Hellekisten
Bevar det grønne areal langs hele Guldbækken
Bevar de grønne områder der er tilbage ned ad
Oldstien og trampestien.
 Naturområde langs Guldbækken
 Naturgrunde langs Guldbækken
Område 5 og 6
 Hellekisten ‐ Behov flere byggegrunde
 Hellekisten 60 – God grund til gode grunde til
boliger.
 Flere boliger øger trafikken på Langdyssen.

 ÷ bolig. Destruktion af ådal. Dårlig adgang +
trafikforhold.
 Ådal holdes fri for byggeri.
 Forslag til projekt for byggeri

Område 7
 Hellekisten – helt nede i bunden – boliger
Område 26
 3 små rækkehuse 90 m²
 Beskyttelse af området omkring søen
Område 27
 Attraktive boligområder.
Område 28
 Gerne skov
Område 30
 Skal dette industri være her?

Nordøst for kirken
Område 8
 Boliger den vej
 Boliger
 Boliger – Marathonvejs forlængelse
 100 boliger til leje + 100 parcelhuse mod vest
 Mod nord boliger denne vej 50 grunde og 50
lejeboliger
 Kulturhus, bolger og rekreation
 Private udlejningsboliger til ældre
 Husk butiksarealer, hvis byen udvides.
Område 9
 Boliger
Område 10
 Musvitvej . Musvågevej. Området omkring cykelsti
via vialukt bør passes. Det er mørkt og u hyggeligt.
Område 11
 Musvitvej – et godt område, der trænger til fornyelse
og aktivitet for ung som gammel. Skal der
boligudbygges i dette område bør der være mulighed
for at ”nå” bymidten herfra.

Område 12
 Grønt bevares
 Stisystem videre til Nibe.
 Grusgraven er blevet meget for mounting bikes.
Stadig sørge for gående og løbere.

Det sydøstlige Sventrup
Område 13
 Flere steder er beplantningen rundt om villaområdet
for højt og tæt. Hvorfor kan der ikke lyttes til
beboerønsker? (Offerlunden)

Nord for Svenstrup
Område 28
 Gerne skov
Område 29
 Dårlig tilgængelighed til shelter her.

Boliger

Erhverv

Grønt

Trafik

Skoleudvidelse

Cykel
Sti fra Lokeshøj til stien ved Sifhøj
Cykelsti på langdyssen
Cykelsti på Svenstrup Skolevej forbi Arla
Sikker cykelforbindelse fra Runddyssen‐ forbi Kirkedalen – grusvej op gennem Drastrup skov
Cykelsti på Langdyssen og Skipper Clementsvej
Cykelsti på Langdyssen og Runesvinget

Gang
Fortov på Langdyssen
Fortov mod kirken på Langdyssen og bus
Fortov på Langdyssen
Krydsningshelle på Hobrovej ved Fakta/busstop
Fortov på Svenstrup Skolevej forbi Arla

Cykel/gang
Tunnel/underføring under Langdyssen mellem Ved Vestre Mølle og Svenstrup Skolevej skal genetableres

Bil
Ønske om bedre udkørselsforhold fra Marathonvej til Hobrovej
Skilte med standsning forbud på Hobrovej skal fjernes
Nyt signalanlæg ved Hobrovej/Svenstrup Skolevej
Rundkørsel ved Runesvinget/Langdyssen

Trafiksikkerhed/tryghed
Nedsættelse af hastighed på Runesvinget – særligt på strækninger med 80 km/t
Fartdæmpning på Langdyssen
Byskiltet på Skipper Clementsvej skal flyttes længere mod vest, så akafa lastbiler sætter farten ned inden de
kommer til Kirkedalen
Adgang til AKAFA fra Langdyssen. Bro har ikke stor nok bæreevne til at lastbiler kan køre denne vej
Skiltet står forkert på Østermøllevej ind til AKAFA. Skiltet skal over på den anden side så lastbiler ikke kører
forkert.
Ønske om at der indføres indkørsel forbudt ad Gl. Viborgvej fra Hobrovej

30 km/t zone i centerområde omkring Svenstrup Skole. Lige nu er der kun hastighedsgrænse men ophæves
igen. Men der er 30 km/t zone på Svenstrup Skolevej, men man ved ikke nødvendigvis på Egemarksvej fordi
det ophæves forbi skolen.
Lys på Runesvinget ved Helleanlæg

Støj
Støjværn på Skipper Clementsvej fra Hobrovej til Musvågevej
Støjværn på Runesvinget mellem Hobrovej og Flødalvej
Støjværn på Langdyssen – stor stigning i trafikken
Støjværn mod motorvejen, der er hævet over Hobrovej

Parkering
Parkeringspladsen ved Højvangshallen skal asfalteres

Kollektiv trafik
Omlægning af busforbindelse 1L og 1K til kørsel via Skipper Clementsvej mod Hobrovej
Bedre busforbindelse til/fra Svenstruphøj

Drift
Skilt md vejnavn til Lokeshøj mangler
Bedre snerydning på cykelstier/baner på Hobrovej
Kørsel fra City Syd til Svenstrup er en markvej i forhold til veje til andre bysamfund
Sti fra Øster møllevej til brom mod Skalborg er delvist under vand i perioder
Østermøllestiens underføring af Skipper Clements vej er i meget dårligstand og bør renoveres. Den er en
vigtig adgangsvej fra den nordlige del af byen.

Andet
Legeplads med faldsikkert underlag ved Musvågevej og mere rekreativt/flere aktiviteter
Der skal ikke bebygges på ubebygget område mellem boldbaner
Der skal ikke bygges de steder hvor det kan være mulighed for at udvide Højvanghallen
Vedligeholdelse af eksisterende grønne områder
Bymidten: Kunst i byrummet.
Kunst i rundkørsler
Træplantning mellem rundkørsler i den sydlige del af byen. Velkommen til Svenstrup

Hal og baner
Manglende haltider er et meget stort problem i byen – både Højvanghallen og Svenstrup Skolehal
Skolerne optager hallerne, så der er ikke haltider til de ældre.
Ønske om en multihal, sportshal
Der skal være haltider til stævner og store arrangementer
Parkering til Højvangshallen, der mangler pladser
Der mangler plads på banerne og udearealerne generelt
Ønske om teknikbane til mountainbike, der hvor hestene er i dag, kort nedenfor

Udvidelse af Højvangshallen med kantine og forsamlingshusagtig benyttelse.
Ønske om ny hal ved Højvangshallen til håndbold, gymnastik, springgrav, flere lokaler til gulvaktiviteter,
som pilates. Håndbold mister spillere til andre klubber og gymnastik har lange ventelister.
Aktiviteter som gymnastik og håndbold skal ikke spredes til andre steder i byen.
Ønske om flere udendørs aktiviteter ved Højvangshallen; skater, parkour og lignende.

Ved etablering af ny hal (gerne med overnatning og kursusfaciliteter) bør man se på ejerskab, der er basis
for partnerskab med virksomheder. Se ICV i Vrå, hvor der er center med overnatning, kursuscenter og
hallens storkøkken levere mad til skolen.
Idéer til hal, se hvad de har gjort i Gram
Ikke flere boliger ved Højvangshallen, der skal være plads til ny hal

De unge
Aktivitetscenter for de unge – skaterbane, basketball og hyggekroge
Skaterbaner
Hal eller indearealer til de unge
Samling af funktionerne til de unge
Mødesteder for de unge eksempelvis ved hal på Svenstrup Skolevej

Akafa
Lad Akafa få mælk ind og ud via rør
Fjernelse af Akafa, så kan man bruge arealerne til udvidelse af Svenstrup Skole og bygge et multihus

Multihus
Et stort ønske
På FDF‐grunden, vist med A på kort nedenfor
Ved den eksisterende hal på Svenstrup Skolevej i forlængelse mod syd. Måske ville Arla bruge deres jord,
vist med B på kort nedenfor

Kulturhus inkl. multihal ved eksisterende Svenstrup skolehal
Multihusets placering er afhængig af indholdet. Sport ved Højvang. Kultur ved Svenstrup skolehal.

Bycenter
Vigtigt, at der er ét center
Hvor er centret
Butikker i 3 plan vil give pladser til flere butikker og hermed mere byliv
Butikker ønskes ved Lokeshøj og Langdyssen
Ønske om kulturelle tiltag (foredrag og koncerter), forsamlingshus
Vigtigt at der forbliver bibliotek i Svenstrup
Naturligt center er ved handlen, dvs ved Brugsen
Café og restauranter

Det grønne
Parken skal vedligeholdes som en park. Vedligeholdelsesniveauet bør være højt set i forhold til Svenstrups
størrelse
Vedligeholdelse af grønne arealer
Husk driften af de åbne arealer. Problematisk at skraldespande fjernes. Hvorfor. Der fjernes ikke glasskår.
Ønske om by‐pedel til at feje og holde øje med skraldespande.
Ønske om skiltning på stier og kort over deres forløb.
Vedligeholdelse af trampestien langs Guldbækken.
Hundeskov syd for Runesvinget.

Boliger
Ældrevenlige boliger
Bofællesskaber tæt på bymidten
Rækkehuse tæt på bymidte
Lejeboliger tæt på bymidten
Syd for Runesvinget
Område 1
 Ingen boliger syd for Runesvinget

Ved Hellekisten
 Ådal holdes fri for boligbyggeri.

Nordøst for kirken
Område 8
 Boliger – Marathonvejs forlængelse

Trafik
Busforbindelser skal sikres hvis der laves nye mødesteder
Ønske om motorvej (mellem Svenstrup og City Syd)
 Runesvinget – farten ned
Område 14
 Høj fart.
 Ønske om kombineret gang‐ og cykelsti eller dobbelt
trampesti langs Langdyssen.
 Flere vejbump
Område 16
 Rundkørsel ved Runesvinget/Langdyssen.

