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FORSLAG TIL NYT BÆREDYGTIGT
BOLIGOMRÅDE VED BORUM BY

LEVEFÆLLESKABET BORUMGÅRD

KONTEKST
Projektområde
På vegne af bygherre indsendes hermed høringssvar vedr. Temaplanen - Arealer til alle
boligtyper. Vi håber at nærværende projektmateriale kan inspirere Aarhus Kommune, så
området medtages. som en del af den nye kommuneplan.

Eksisterende landejendom ved Borum by (Langelinie 59, 8471 Sabro) foreslås ombygget til nyt

Borum

boligområde, der udføres som et levefællesskab hvor der fokus på naturen og bæredygtighed.

Med venlig hilsen

Michael Lysbjerg Brund

Sabro

Mail: mib@k-lar.dk

Mobil: 27153770
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BEBYGGELSEN
Bebyggelsen vil kunne udføres som enten åbenlav bebyggelse eller tæt-lav. Projektet kan udføres som rækkehusbebyggelse,
spredt bebyggelse eller dobbelthuse, som skitseret. Bebyggelsen vil have fokus på nærhed og sammenhørighed med eksisterende natur og
marker. Udførelse af bebyggelsesplanen skal have fokus på fællesskabet og den fælles interesse for naturen.

Byggeriet forventes udført som sokkeludstykning og med fælles drift af de grønne områder.

Spredt bebyggelse
2

Fælles drivhus,
urtehave, frugthave og
skovlegeplads mv.

Borum by

Dobbelthuse
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NATURLIGT
LEVEFÆLLESSKAB
Borumgård er beliggende ifm. landsbyen Borum i Aarhus Kommune.
Det indbyder derfor til landlig idyl dog med Aarhus by tæt ved hånden.
Borum ligger tæt på Sabro og Herskind som rummer alt ift. indkøb og dagtilbud og skole.
Alle veje fører til Borum; busrute 112, nem adgang til motorvej, Skanderborgvej og den nye Rute 26
samt den planlagte cykelsti langs Borumvej.

Borumgård er baseret på et dagligt udfoldet fællesskab og indebærer en mangfoldighed af mennesker
som vil hinanden og fællesskabet.

Det nye område vil kunne udføres med 10-20 boligenheder på mellem 50-120 m2. og etableres som
enten fritliggende huse, rækkehuse eller dobbelthuse. I midten af boligområdet er der placeret et grønt
område med stier omkring, der leder om til et spændende naturområde, som indbyder til fællesskab og
liv. Med urtehaver, shelterplads, drivhus og et stort fælleshus har fællesskabet og naturen rig mulighed
for at blomstre. Alle boliger forventes udført som ejerboliger, og ejerne i fællesskab er ansvarlige for
vedligeholdelsen og beplantningen i området.

De fleste af byudviklingsområderne i temaplanen er i forbindelse med eksisterende by, og efterlader
ikke mulighed for at bo på landet, med udsigt til marker og natur i en lille ny bolig.
Flere steder i Aarhus Kommune ligger der gamle gårde, med faldefærdige udbygninger som er klar til
nedrivning. Disse vil med fordel kunne danne grundlag for nye små boligprojekter hvor man vil kunne

tilføre et frisk pust til de små nærliggende bysamfund og samtidig tilbyde bosætningsmuligheder for
dem der ønsker at slå sig ned ude på landet i nye og bæredygtige boliger.
Borumgård er et attraktivt bud på at omdanne et aldrende bygningssæt til noget nyt og alternativt,
samtidig med at der bibeholdes gode landlige dyder i et naturligt miljø.
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Levefællesskabet skal samle beboerne i Borumgård på tværs af alder, ophav og familieformer.
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Borumgård bliver et nyt levefællesskab, som vil sætte fokus på bæredygtighed og samvær.
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BÆREDYGTIG
BYUDVIDELSE
Borum har et velfungerende fællesskab. Det skal Borumgård ikke omvælte,
men tilføre endnu mere værdi. Dette gøres med spændende områder, stier og gode

aktivitetsområder. Forventligt vil beboerne i Borumgård stamme fra tilflyttere og eksisterende
beboer i Borum, der naturligt vil styrke fællesskabet mellem Borum og Borumgård.
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De store grønne udearealer skal være med til at skabe liv i form af en masse beplantning,
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mulighed for selvforsyning og fælles samlingssteder. Omgivelserne skal være med til at skabe nye
tanker og bryde de traditionelle skel mellem naboer.

Borumgård ønsker at skabe sammenhæng og sammenhørighed mellem mennesker, hvor
bæredygtighed indtager en central rolle.

FÆLLESSKAB

Borumgård ønsker derfor også at drage omsorg for naturen, jorden og hinanden, samtidig med at
give plads til menneskers forskellighed og møde dem med respekt.

Som bæredygtig byudvidelse vil Borumgård tilbyde naturlegeplads, masser af vild skov,
nyopgravede gulerødder, danske røde æbler og fællesspisning.

Beboerne skal have lyst til at involvere sig med hinanden samt hjælpe, hvor der er brug for det.
Samtidigt skal de have frihed til at trække sig tilbage til egen bolig og lukke døren.
.
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SAMMEN DELER VI

Der vil i forbindelse med arealer afsat til
parkering være indtænkt løsning til
opladning af elbiler. Dertil vil der være en
dedikeret plads til en el-delebil.
.
De grønne områder driftes og
vedligeholdes i fællesskab.

Elbil

Bistader

Drivhuse og køkkenhaver
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På Borumgård vil boligerne blive relativt
små og fri for spildplads.
Alle boliger vil blive imellem 50-120 m2
hvilket ikke giver meget plads til
overnattende gæster.
Derfor kan der etableres et
fælleshus/gæstebolig, som ejes i
fællesskab.
Der vil i bebyggelsen være indarbejdet et
fælles opholdsareal i midten, med
mulighed for ophold, legeplads og
regnvands sø. Nord for bebyggelsen kan
der etableres nyttehave, drivhus,
.
frugthave,
hønsehus, indhegning med
geder, shelter og naturlegeplads osv.

