
Et bofællesskab i balance med 
naturen og tæt på storbyen
Ansøgning om overførsel af ejendommen Sylbækvej 40, 8230 fra 
planramme 160530RE til byomdannelsesområdet for Åby 
Industrikvarter - et fremtidig blandet område af bolig og erhverv. 

Aarhus Kommune har igangsat temaplanlægning for erhvervsarealer rundt omkring i 
byen. SLETH Arkitekter har på vegne af DOMIS og Arla indsendt et høringssvar, der 
omhandler fremtiden for Åby Industrikvarter. Visionen er at omdanne 
industrikvarteret til et attraktivt bykvarter med blandet bebyggelse. Vi ønsker med 
denne forespørgsel at støtte op om denne vision. Sylbækvej 40, 8230 Åbyhøj er en 
smuk gammel bevaringsværdi villa fra år 1900 på en stor grund (4.738 m2). 
Ejendommen er nabo til industrikvarteret mod øst og Haveforeningen Søvang mod 
vest. Vores ønske er at etablere tæt-lav bebyggelse, der skaber en naturlig overgang 
fra det nye bykvarter, til kolonihaverne og naturen. 

Google Earth billede af ejendommen Sylbækvej 40. Tæt på midtby og natur. 



Et nyt bykvarter. Illustration SLETH Arkitekter. 

Seniorbofællesskab eller studielandsby?
Området, som danner en naturlig forbindelse mellem det nye bykvarter og 
kolonihaverne, er oplagt til en nænsom fortætning (tæt-lav bebyggelse), hvor naturen 
lukkes ind og der skabes rammer for fællesskab. Vi ønsker at fremlægge to foreslag 
til fremtidig bebyggelse på Sylbækvej 40. 

Seniorbofællesskab
Bofællesskabet Sylbækvej 40 er livstilsboliger for par og singler 50+, der elsker 
naturen og ønsker at leve bæredygtig. Boligerne bygges i bæredygtige materialer og 
landskabet mellem husene udvikles i samarbejde med foreningen “Vild med Vilje” til 
et mangfoldig hjemsted for lokale plante- og insektarter. Bebyggelsen har form som 
en lille landsby, hvor de fælles faciliteter som køkken-alrum, værksted, atelier, kontor 
og gæsteboliger ligger langs det centrale strøg og i den gamle smukt renoverede 
villa. De fælles faciliteter inviterer til et hverdagsfællesskab, hvor beboerne møder 
hinanden i deres daglige gøremål.



    

    

Bofællesskabet Balancen i Kildebjerg. Illustration: Vandkunsten

I bofællesskabet på Sylbækvej er grundtanken, at rigtig mange danskere ønsker at 
leve mere bæredygtig. Det betyder, at vi bygger i miljøvenlige materialer. Men 
bæredygtighed handler også om den livskvalitet, det skaber at bo med naturlige 
materialer, masser af dagslys og vild natur lige uden for vinduerne. Og så handler 
bæredygtighed om fællesskab. At man deler ting og rum på en smart måde og tager 
hånd om hinanden og naturen.  

Studielandsby
Vi har tidligere gennemført projektet Studielandsbyen i Viby - en omdannelse af en 
gammel bindingsværksgård fra 1700-tallet til et levende studiemiljø. Projektet har 
modtaget flere priser og kan ses på www.studielandsbyen.com
Visionen bag en studielandsby på Sylbækvej 40 er de samme som for et 
seniorbofællesskab - nemlig bæredygtighed både socialt og miljømæssig. Der 
bygges med respekt for den eksisterende villa og i bæredygtige materialer. 
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Studielandsbyen i Viby. Fotograf: Ejsingholm

Ansøgning om overførsel af ejendommen Sylbækvej 40, 8230 fra 
rekreativt område til boligområde for tæt-lav bebyggelse

Ejendommen Sylbækvej 40, 8230 (Matr.nr. 13cf, Åby By, Åby) er idag privatejet og 
ligger i rekreativt område (planramme 160530RE). Grundstørrelsen er 4.738 m2. 
Ejendommen, der ligger i samme planramme som haveforeningen, er et 
enfamiliehus. 



Vores vision er at lave et projekt med tæt-lav byggeri i træ og bæredygtige 
materialer, som binder bebyggelsen i det nye bykvarter på den østlige side sammen 
med kolonihaverne og naturen. Vi ønsker derfor, at ejendommen bliver en del af det 
nye byomdannelsesområde mod øst og danner en naturlig overgang til 
kolonihaverne og naturen. 

Har I spørgsmål til denne ansøgning, så tag venligst kontakt. 

Vedhæftet er fuldmagt fra grundejer. 

Matias Juul Thorn,
Byudvikler, BA
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