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LIV & AKTIVITET I ØLSTED BAKKER

Vi ønsker at skabe nye blandede boligbebyggelser fyldt med liv, aktivitet og mulighed for  
fællesskab med stor fokus på mental sundhed. 
  
Som tillæg til dokumentet ”Helhedsplanen for byudvikling i Ølsted” vil vi med dette materiale fremhæve en 
række tiltag og bylivsskabende aktiviteter, som vi mener vil være til glæde og gavn for både eksisterende og 
kommende beboere i Ølsted samt for de tilstødende områder. 

Med projektet ønsker vi blandt andet at tilføre nedenstående til området: 

1: Dagligvarehandel
2: Faciliteter til bevægelse
3: Daginstitution 
4: Skovrejsning
5: Blandede boligtyper, herunder parcelhusgrunde
6. Gode transportmuligheder 
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1. Dagligvarer til hele nærområdet

Som en vigtig del af projektet Ølsted Bakker ønsker vi at sikre gode indkøbdsmuligheder for  
nærmiljøet. 
 
Dagligvarebutik: Vi opfører minimum én dagligvarebutik, som kan servicere hele nærområdet. Det bliver en bu-
tik med både FOOD og NON-FOOD, som vil ligge i den sydlige del af området. Butikken får dermed let adgang 
for både beboerne i Ølsted, men også for beboere i nærområdet som cykler eller kører fra feks. Lisbjerg.  
 
Markedsplads/gårdbutik: Der er desuden indtænkt en markedsplads i forbindelse med gården, hvor der kan 
sælges lokalt producerede varer fra områdets egne dyrkningsarealer, brugskunst mv.  
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2. Faciliteter til bevægelse

Vi ønsker at skabe en aktiv by og vil derfor bidrage med en række faciliteter, der kan understøtte et aktivt liv 
for alle aldergrupper:  
 
Sportshal: Der mangler indendørs idrætsmuligheder i nærområdet, og vi ønsker derfor at bygge en sportshal/
multihal til glæde for både byens beboere og for nærområdet. 
 
Bold- og ridebane: Vi ønsker at skabe gode udendørs aktivitetsmuligheder og har indtænkt grønne områder til 
boldspil, ridebane samt gode løbe- og gangstier i hele området. 

Badesø: Centralt i bebyggelsen ønsker vi at placere en badesø. Badesøer er et populært nyt fænomen i Dan-
mark, hvor man helt uden kemikalier kan skabe rent badevand til glæde for hele byen. 
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3. Skovbørnehave med dyrehold

Vi ønsker at skabe gode rammer - også for de mindste! 
 
Ny institution: Da der med Ølsted Bakker forventes tilflytning af mange nye børnefamilier, ønsker vi at bygge 
en ny børnehave. Børnehaven tænkes som en kombineret skovbørnehave placeret tæt på gården, hvor der kan 
skabes utraditionelle legearealer og gives mulighed for dyrehold. 
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4. Skovrejsning

Vi ønsker at bidrage til det allerede ambitiøse skovejsningsprojekt i området!

Aarhus kommune har i 2020 plantet 3000 nye træer ved Ølsted i formation som et stort træ. 
I vores projekt ønsker vi at udvide denne beplantning med endnu mere blandet skov.  
 
Skovrejsningsområde: I den vestlige del af projektet plantes 3-5 hektar ny skov, hvor både børn og 
voksne kan nyde naturen. Der indtænkes desuden shelterpladser, fiskemuligheder og spejderfaciliteter i 
form af legeplads og spejderhytte.  
Et grønt forsamlingshus og mødested vil blive indtænkt i skovområdet a la Tinghulen i Mols Bjerge.  
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5. Blandede boliger, herunder parcelhusgrunde

I projektet er der indtænkt mange forskellige boligtyper, som skal være med til at skabe en  
mangfoldig by. Udover en række tæt-lav boliger er der desuden indtænkt:  
 
Parcelhuse: Der er i projektet plads til op mod 100 grunde til fritlæggende huse eller dobbelthuse (det 
eksakte antal afhænger af grundstørrelserne).  
 
Almene boliger: Der er desuden indtænkt almennyttige boliger som en integreret del af den samlede be-
byggelse, blandt andet i tæt-lav anlæggelse. 
 
Beskyttede boliger: Der vil desuden være mulighed for opførelse af en række spredte beskyttede  
boliger i området til sårbare personer, ældre o.lign. 
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6. Gode transportmuligheder

For at sikre både liv og aktivitet i området, bør der skabes endnu bedre transportmuligheder til og fra 
området:  
 
Højklasset kollektiv trafik: Området vil i kraft af de 3000-4000 nye borgere i Ølsted Bakker give et styr-
ket passagergrundlag for højklasset kollektiv trafik. 
Den tænkte linjeføring for Letbanen går i forvejen gennem området, og en eventuel BRT-løsning vil også 
have et oplagt stoppested her.  
Grundejer er indstillet på at indgå i en udbygningsaftale, såfremt et stoppested kan etableres.  
Der vil i givet fald også blive etableret p-arealer til brugerne af Letbanen.  

Supercykelsti: Med den korte afstand fra Ølsted til Aarhus centrum vil det være oplagt at koble sig på 
den allerede etablerede supercykelsti til Lisbjerg, så endnu flere beboere vil tage cyklen eller elcyklen ind 
til Aarhus i stedet for bilen.  
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SKOVBØRNEHAVE  
& SKOVREJSNING

PLADS TIL 100+ 
SPREDTE PARCEL-
HUSGRUNDE
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FÆLLES DYREHOLD & 
LANDSBYAKTIVITETER

DAGLIGVAREBUTIK
IDRÆTSHAL
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KORT OVER 
BYLIVSSKABENDE  

AKIVITETER MV.
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