
  
 

 

 Fællesråd for Kolt-Hasselager, Bering,  
 Lemming, Kattrup, Enslev og Edslev 
 

I      Information om DIT fællesråd 



SuperBrugsen Kolt, dit 
lokale supermarked 
med en vision om at 
være dit foretrukne 

indkøbssted.   

Daniel Schønebech 
Uddeler SuperBrugsen Kolt 

Søg tilskud til aktiviteter og projekter 
Fællesrådet får tilskud fra Aarhus Kommune hvert år på cirka 15.000 kr. Nogle af penge-
ne går til at drive hjemmesiden www.kolthasselager.dkmen det er også muligt at søge 
tilskud til lokale aktiviteter, som fremmer fællesskab. Samtidig kan Fællesrådet hjælpe 
med at finde andre muligheder for at søge støtte i lokalområdet. For eksempel er der 
nedsat et butiksråd under Superbrugsen som ejes af Brugsforeningen Tryg. Her kan 
også søges midler.  
 
Så skriv til: 
formand@kolthasselager.dk 
Ansøgninger bliver behandlet på bestyrelsesmøder, sådan et afholdes hver måned und-
tagen i juli 

Hvad foregår der? 
I denne pjece kan du blive klogere på, hvad fællesrådet kæmper for på vegne af os alle.  

Du kan altid finde nyt her fra området på www.kolthasselager.dk og 
www.facebook.com/kolthasselager 

 

Her er både nyt om nye boligområder, udvikling på vej og du finder nyt om aktiviteter, som 
foregår i området.  

 

Tak for at du læser med! 



På fællesskabets vegne... 
Tak fordi du tager dig tid til at læse denne pjece. Den er udgivet af Kolt-Hasselager Fæl-
lesråd, fordi det er vigtigt, at du ved, hvad fællesrådet er, og hvad vi arbejder for.  

Kolt-Hasselager Fællesråd dækker området Kolt-Hasselager, Bering, Lemming, 
Kattrup, Enslev og Edslev. Det er en paraplyorganisation for områdets lokale forenin-
ger, husstande, institutioner, kirker, skole, bibliotek, børnehaver, grundejer- og beboer-
foreninger, idrætsklubber og ungdomsorganisationers lokale afdelinger og for erhvervsli-
vet.  

Fællesrådet er dermed også dit forum. Det er her, vi kan drøfte og løse fælles opgaver. 
Rådet fungerer også som talerør for hele området overfor byråd og kommune, ligesom 
fællesrådet har kontaktpersoner i alle forvaltninger i Aarhus Kommune. 

Fællesrådet arbejder for det, vi er fælles om her i området. Vores mål er at fremme loka-
le aktiviteter, og at vores område udvikler sig i en retning, som os der bor her, kan være 
glade for.  

 
Der er sat en generel ramme 
for samarbejdet mellem Aar-
hus Kommune og fællesrådet. 
Den ramme siger, at fællesrå-
det skal inddrages så tidligt 
som muligt i alle sager af be-
tydning for området, og fælles-
rådet har høringsret. Det bety-
der, at fællesrådet altid bliver 
hørt, hvis der fx skal bygges 
nyt, hvis der skal ske foran-
dringer uanset om det er på 
børne- eller skoleområdet, 
ældreområdet eller hvis trafik 
og veje ændrer sig. Uanset 
hvad emnet er, så kæmper vi 

for de ting, vi har som fælles mærkesager i vores område.  
Fællesrådets medlemmer mødes en gang om året til generalforsamling og vælger her 
sin bestyrelse. Det vil sige, at fællesrådet består af summen af forenings- og erhvervsliv, 
institutioner og husstande.  
 

 



DIN BILPARTNER HASSELAGER
Jans Dæk og Auto
Bøgekildevej 11 . 8361 Hasselager
86 28 18 80 . jansdaek-auto.dk

KOM HURTIGT 
VIDERE MED 
JANS DÆK OG AUTO
Hos Jans Dæk og Auto arbejder vi ud fra 
Den Høje Standard - et sæt af værdier 
og forpligtelser, der tilsammen 
sikrer dig og din bil den 
bedst mulige service.

Book tid på 
dinbilpartner.dk



 

Fællesrådets mærkesager 
I 2018-2019 mødtes tæt på 300 borgere til flere borgermøder og workshop om, hvad 
der er vigtigt for os der bor her i området. Det blev fulgt op af en undersøgelse blandt 
unge menensker for også at høre, hvad de mener.  
Alle holdninger blev kategoriseret i emnerne  ”Aktiviteter for børn, unge og voksne”, 
”Ønsker til samlingspladser og mødesteder”, ”Miljø, klima, grønne arealer og fælles-
skab”, ”Veje, stier og kollektiv trafik”, ”Byudvikling og byfortætning” samt 
”Erhvervsudvikling – butikstorv og lokal handel.”  
Ud fra en meget stor mængde gule post its og samtaler i grupper krydret med kom-
mentarer på sociale medier voksede dermed en udviklingsplan. Planen for, hvor vi 
som fællesskab gerne vil hen, blev vedtaget på Fællesrådets generalforsamling  i 
2019 . Og det er den, Fællesrådets bestyrelse selvfølgelig tager afsæt i.  
Du finder Udviklingsplanen på www.kolthasselager.dk under ,,Om fællesrådet,,.  
På de næste sider kan du læse mere om de mærkesager, som vores fælles vision og 
lokale udviklingsplan beskriver. Det er de mærkesager, fællesrådet kæmper for.  
 

Udpluk fra udviklingsplanen:  
Vi betragter det som en trussel for vores fællesskab, at der mangler seniorboliger– 
både eje og leje. Vores ældre medborgere kan ikke blive boende i området, men må 
flytte væk, når de kommer for langt op i årene til at bo i deres huse. Det gør det svært 
for unge par at komme ind på boligmarkedet og vi får ikke gang i en god flyttekæde.  
Fællesskaber her i lokalområ-
det er vigtige. Vi vokser og 
vokser i størrelse men taber 
vores grønne pusterum. Vi vil 
ikke bare være lagerplads for 
byggegrunde til rækkehuse og 
punkthuse. Vi består af gamle 
bysamfund og en lang histo-
rie. Det vil vi værne om. 
 
Vi vil værn eom vores grønne 
områder og vores fællesskab 

 

 



 Mærkesag: Fælleden/Fællesstedet 

Vi er i Kolt-Hasselager vokset næsten faretruende hurtigt. Det presser vores fælles-
skab og ikke mindst fælles arealer. I vores fælles udviklingsplan står tydeligt, at bor-
gerne ønsker sig et fællesareal—en fælled—der hvor der engang lå en ridehal.  Vi 
lægger også vægt på biodiversitet, at her ikke bare er græsørkener men levende og 
vildere natur til gavn for insekter og dyr. Drømmen er, at fælleden skal blive et område 
præget af en mangfoldig natur som giver plads til sommerfugle, insekter og dyreliv—
og plads til at dyrke outdoor  motion, shelters, opleve, mødes og på sigt også få os et 
fælleshus. Området ligger i centrum af det sammenvoksede Kolt-Hasselager og rum-
mer også sårbare drikkevandsinteresser. Fælleden er i alt på 3,2 hektar og består til 
dels af et mose-område og større områder, som er meget våde. Men her kan blive 
plads til et dejligt område. Desværre insisterer Aarhus Kommune på, at her skal være 
rækkehuse, dobbelthuse og enkelte små parcelhuse. Det kæmper Fællesrådet imod. 
Kæmp med.  

 

Lige i midten af Kolt-Hasselager ligger det område, som vi drømmer om kan blive til fælleden – til 
glæde for os alle og for insekter og dyreliv. 

Boliger på Kildeagervej 150 på vej 
 

Der er tale om lejeboliger i form af tæt-lav bebyggelse. Området er privatejet og på cirka 
23.000 kvadratmeter. Ejerne vil gerne bygge rækkehuse i 2 etager og dobbelthuse.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kolt Skole og boldbaner 
Hvis du undrer dig over, hvad der skal ske med den gamle Kolt Skole, så er den nedlagt 
og skal sættes til salg. Her skal i stedet være boliger på hele området inklusiv de bold-
baner som ligger bag ved Kolt Skole. Det er for at være på forkant med den kommende 
udvikling af området, at fællesrådet har lavet en vision for hele området fra torvet og op 
forbi Kolt Skole og videre ud over boldbanerne. I 2021 og 2022 arbejder Fællesrådet for 
at blive inddraget i planerne, så det ikke blot sælges i bidder uden en overordnet rød 
tråd i udviklingen – en rød tråd tilbage til vores fælles udviklingsplan som os, der bor 
her, har skabt sammen. Samtidig vil fællesrådet rigtig gerne videre i dialogen, fordi Kolt 
Skole står og forfalder – midt i vorers by.  

 

 

Kolt Kirke er på Facebook  

Hvis du endnu ikke kender Kolt Kirkes 
facebook-sider, kan prøve at finde os enten fra 

hjemmesiden www.koltkirke.dk  
som linker til facebook-siden 

eller på www.facebook.com/koltkirke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der er desuden en facebook-gruppe for 
strikkecafeen/nørkleklubben  

og én for Kolt Kirkes frivilliggruppe 

Søg (Google) efter ”Frivillig ved Kolt Kirke” 
eller ”Nørkleklubben Kolt/Hasselager” 



 Mærkesag: Fælleden/Fællesstedet 
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 Mærkesag:  

 

Et levende butikstorv på Kolt Østervej 

Fællesrådet arbejder for ét centrum i Kolt-Hasselager, hvor vi handler og holder marked, 
et torv der tiltrækker flere butikker, bla. pop up butikker og apoteksudsalg  

Derfor har Fællesrådet en vision for hele området ved torvet på Kolt Østervej 37-39  og 
op forbi den nedlagte Kolt Skole og boldbanerne. Det store areal skal omdannes til boli-
ger, men undervejs er det væsentligt, at vi sikrer, at der bliver plads til at udvide eksiste-
rende dagligvarebutik, osv, gøre torvet mere atraktivt og sikre, at vi holder torvet og 
handlen på samme side af vejen ind til torvet – så undgår vi også at børnene løber over 
vejen på markedsdag. Samtidig arbejder vi f vores vision for, at der kommer blandede 
boliger i ormådet – det vil sige både eje og leje, og meget gerne også seniorvenlige 
boliger på det store område bag ved Kolt Skole. Du kan se hele visionen for området på 
www.kolthasselager.dk  

 
 

 



Fællesrådets dækningsområde 

Bor du indenfor dette område og har du emner, hvor du mener, at Fællesrådet kan være en vigtig samarbejdspartner, så tøv ikke med at kontakte fællesrådet. Dog håndterer fællesrådet ikke personsager.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hvem sidder i bestyrelsen? 

Syv repræsentanter sidder i bestyrelsen for Fællesrådet og leder og driver arbejdet med afsæt i generalforsamlingens beslutninger. Generalforsamlingen består af to delegerede fra hver medlemsforening, 
 2 repræsentanter for erhvervslivet og 2 repræsentanter for husstande. Du kan blive medlem af fællesrådet, eller din grundejerforening eller beboerforening kan blive medlem.  
Du finder den til enhver tid siddende bestyrelse på www.kolthasselager.dk under menupunktet Om fællesrådet. KONTAKT: formand@kolthasselager.dk  
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Mærkesag:  

Mindre støj og mere trafiksikkerhed 

Støjen i Lemming er voldsom for mange af beboerne, det kræver dialog både med Aarhus 
Kommune og Vejdirektoratet. Støjen er også voldsom i store dele af Kolt-Hasselager og 
Bering, ligesom de ældre bydele langs Hovedvejen oplever kraftig støj. Ja faktisk er Kolt-
Hasselager og hele omegnen indkapslet af motorvej, Genvej, Hovedvej og Bering-
Bedervejen/Torshøjvej. Fællesrådet arbejder ihærdigt for støjsikring. Vi ved det er vigtigt.  
På samme måde indsamler vi jævnligt input fra alle der bor her via facebooksiden 
www.facebook.com/kolthasselager for at sikre, at vi har den rette viden om hvilke veje, 
stier osv, som er vigtige at være opmærksom på i forhold til trafiksikkerhed for børn og 
voksne. På samme måde arbejder vi i nye udstykninger altid for, at de kobles på eksiste-
rende stisystemer. Alle input går videre til Aarhus Kommune, og jo, der er naturligvis en 
prioritering. Men stille og roligt når vi vores mål – lige fra bedre trafiksikkerhed, nedsat 
hastighed til bedre og flere stier. I 2021-2022 handler det bl.a om at få nedsat hastigheden 
til max 50 km/t i hele Kolt-Hasselager inkl. Kolt Kirkevej, Fuglekærvej, Kolt Østervej. Farten 
skal ned på Vangsbovej, og sikkerheden op på Kolt Skovvejs cykelstier. Vi har  også 
skarpt fokus på Hovedvejen, Elmetoften, Poppeltoften, Betulavej og Hasselager Stations-
vej. Samtidig er fællesrådet meget opmærksom på, at vi skal have sikrere skoleveje.  Har 
du input til trafik, kan du skrive til fællesrådets bestyrelse. 
  
Find kontaktoplysninger på : www.kolthasselager.dk under ,,Om fællesrå-
det” 

Rema 1000 på Elmetoften 

I maj 2021 blev en lokalplan for Rema 1000 på Elmetoften vedtaget. Undervejs har Fæl-
lesrådet afleveret høringssvar, 
afviklet borgermøde og søgt 
foretræde for Teknisk udvalg 
fordi en dagligvarebutik i dette 
område presser lokalområdet 
og ønsket om et torv på Kolt 
Østervej. Nu handler det om 
fokus på hvordan trafikken 
bliver håndteret i området og 
at der er sikker skolevej.  
 

 

 



Mærkesag: 

Levende lokalt kultur- og 
idrætsliv 
Fællesrådet arbejder for, at vi har et 
levende lokalt kulturliv – det betyder, at 
vi ønsker, at det lokale Bibliotek på 
Bavnehøj Skole skal bive meget mere 
tilgængeligt. Mere lys og mere tryghed,  
ligesom Fællesrådet arbejder for, at 
foreningsliv og lokale ildsjæle får  sparr-
ring og støtte til at udvikle sig og skabe 
aktiviteter til glæde for alle, der bor i 
Kolt-Hasselager og omegn.  
Derfor arbejder vi også for, at idrætshallerne bliver opdaterede og at vi får skabt mulig-
hed for en multihal i samarbejde med Kolt-Hasselager Idrætsforening, ligesom det er 
vigtigt, at vi har udendørs arealer, som er gode til at favne nye interesser for at bevæge 
sig udendørs.  
 

56 boliger i stedet for fællessted 
Mellem Koltvej og Kolt Østervej vil Aarhus Kommune sælge jorden til en køber, der vil 
bygge boliger. Lokalplanen er på vej gennem systemet og vil komme i høring. Du kan 
på side 7 i denne pjece læse, at 
Fællesrådet kæmper imod, fordi 
det ikke matcher borgernes øn-
sker for området. Du kan her se 
en skitse. Kolt Østervej ligger i 
toppen af skitsen. 
  

 Større projekter på vej... 
Boliger på ”Bygmagrunden” på vej 

En lokalplan for cirka 70 boliger på Bygmagrunden ved Hasselager Stationsvej 
forventes at blive vedtaget i efteråret 2021. Der bliver tale om lav bebyggelse og 
mulighed for tæt-lave boliger, dobbelthuse, opholdsarealer, parkering og liberalt 
erhverv. Der må maks bygges i 8,5 meters højde – ud mod jernbanen må der dog 
være op til tre etager. Der kommer også et fælles opholdsareal som bliver grønt. 
Hvornår arbejdet går igang vides p.t. ikke. Følg med www.kolthasselager.dk  
Fællesrådet vil arbejde for, at der er fokus på, hvordan trafikken til det nye område 
bliver afviklet på Elmetoftren, Poppeltoften, Hasselager Stationsvej og Betulavej. 
Især da krydset Hovedvejen/Hasselager Stationsvej og Koltvej er skævt og også er 
skolevej.  

 

 



Mærkesag: 
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erhverv. Der må maks bygges i 8,5 meters højde – ud mod jernbanen må der dog 
være op til tre etager. Der kommer også et fælles opholdsareal som bliver grønt. 
Hvornår arbejdet går igang vides p.t. ikke. Følg med www.kolthasselager.dk  
Fællesrådet vil arbejde for, at der er fokus på, hvordan trafikken til det nye område 
bliver afviklet på Elmetoftren, Poppeltoften, Hasselager Stationsvej og Betulavej. 
Især da krydset Hovedvejen/Hasselager Stationsvej og Koltvej er skævt og også er 
skolevej.  

 

 

Vi producerer møbler til både indendørs og udendørs brug. 
Alt fra spiseborde, sofaborde, stole, bænke, hylder og reoler. 

Kabeltromler, stilladser, brønddæksler og andre genbrugs-
materialer kan tilføre et autentisk og nordisk look til dit hjem. 
Alle vores møbler er unikke, og derfor er der ikke 2 møbler, 
der er ens. 

Kom ud og gå på opdagelse i vores inspirerende 
Showroom på Hovvejen 148, 8361 Hasselager. 

Værdikupon til Butikken 

Værdi: 100 kr. 

Gælder kun på ikke i forvejen 
nedsatte varer og ved køb af min. 
500 kr.  

Mandag: 9.00 - 15.30  
Tirsdag: 9.00 - 15.30 
Onsdag: 9.00 - 17.30  
Torsdag: 9.00 - 15.30  
Fredag: 9.00 - 12.30  
Lørdag: 10.00 – 14.00 
Søndag: LUKKET 



Mærkesag: 

Levende lokalt kultur- og 
idrætsliv 
Fællesrådet arbejder for, at vi har et 
levende lokalt kulturliv – det betyder, at 
vi ønsker, at det lokale Bibliotek på 
Bavnehøj Skole skal bive meget mere 
tilgængeligt. Mere lys og mere tryghed,  
ligesom Fællesrådet arbejder for, at 
foreningsliv og lokale ildsjæle får  sparr-
ring og støtte til at udvikle sig og skabe 
aktiviteter til glæde for alle, der bor i 
Kolt-Hasselager og omegn.  
Derfor arbejder vi også for, at idrætshallerne bliver opdaterede og at vi får skabt mulig-
hed for en multihal i samarbejde med Kolt-Hasselager Idrætsforening, ligesom det er 
vigtigt, at vi har udendørs arealer, som er gode til at favne nye interesser for at bevæge 
sig udendørs.  
 

56 boliger i stedet for fællessted 
Mellem Koltvej og Kolt Østervej vil Aarhus Kommune sælge jorden til en køber, der vil 
bygge boliger. Lokalplanen er på vej gennem systemet og vil komme i høring. Du kan 
på side 7 i denne pjece læse, at 
Fællesrådet kæmper imod, fordi 
det ikke matcher borgernes øn-
sker for området. Du kan her se 
en skitse. Kolt Østervej ligger i 
toppen af skitsen. 
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Brunch arrangement

4 timers arrangement for min. 25 pers.

Menu:
Scrambled eggs med bacon, brunch

pølser eller amerikanske pandekager 

med ahornsirup, små tærter, 2 slags 

skinke med tilbehør, brie med tilbehør, 

chokoladetrøffelkage med frisk 

frugt, rugbrød, 2 slags langtidshævet 

hjemmebagt brød og smør, kaffe/te, 

appelsin og æblejuice, isvand.

Pris pr. person kr. 225,-
 
Prisen er inkl.: Opdækning i eget privat 

lokale, duge, servietter, lys, blomster i 

vase, samt servering. 

Dagsmøde

Formiddagskaffe/te med rundstykke, 

smør og marmelade, isvand og frugt 

i lokalet, frokostbuffet, eftermiddags

kaffe/te og kage.

Pris pr. person kr. 395,-

Alle kursuslokaler har projektor og 

lysstyring. 

Vi tilbyder også kursusdøgn  

med overnatning.

 
Der er mulighed for tilkøb af  

team building som f.eks.:

Skovmandsdyst, ENIGMA room, 

geocaching, og outdoor cooking. 

Pris pr. person fra kr. 245,-

Kursisterne får: Blok, kuglepen,  

½ l. kildevand og håndsprit.

Mindekomsammen
Arrangement 1 – Kaffebord2 x ½ bolle med smør pr. person, kringle, småkager, kaffe/the. 

Pris pr. person kr. 134,-
Arrangement 2 – Snitter 2 stk. snitter pr. person, småkager, kaffe/the.

Pris pr. person kr. 168,-
Priserne er inkl. opdækning med hvide duge, servietter, lys og blomster i eget privat lokale.

Julefrokost 
Lørdag den 27. november holdes der 
fælles julefrokost med stor julebuffet, 
musik og dans.

Her er der mulighed for at fejre julefrokost 
for mindre virksomheder, vennegrupper 
eller enkeltpersoner.

Yderligere informationer og priser følger 
på vores hjemmeside. 

Grupper på minimum 20 personer har 
mulighed for at sidde for sig selv under 
spisningen.

Vi arrangerer også gerne andre 
julefrokoster efter ønske.

Beringvej 1, 8361 Hasselager, Aarhus  
Kontakt@aarhushostel.dk · Telefon 69 14 67 77
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Boligområde og  
daginstitution  
vest for Lem-
mingvej 
Endnu et projekt er i 
afklaringsfasen. Det er 
stadig meget tidligt og 
næste skridt er at udar-
bejde et debatoplæg, 
ligesom det vil kræve 
et borgermøde. Ideen 
er, at det kommunalt 
ejede areal på ca. 12,5 hektar, som ligger i kanten af den eksisterende bebyggelse og 
går ud mod den nye Hasselager Vildskov, skal blive til boliger og en daginstitution. Som 
skitserne ser ud nu (og det er kun skitser – intet er besluttet i kommunen), så ser der ud 
til komme 51 famlieboliger (åben-lav) og en daginstitution til seks grupper af børn. Den 
vestlige del af ormådet vil få vejedgang i forlængelse af Kolt Østerparken og den østlige 
del af området vil få vejadgang fra en kommende rundkørsel på Lemmingvej. Fællesrå-
det holder skarpt øje med projektet. 
 

Boligområde øst for Lemmingvej ved Genvejen  
P.t. er området i det, som kommunen kalder en afklaringsfase. Det vil sige, at man ar-
bejder på atafklare, om det kan lade sig gøre at bygge boliger på et privatejet areal på 
cirka 7 hektar, som ligger i landzone i dag. Som skitserne ser ud lige nu, kan der blive 

tale om cirka 164 boliger 
fordelt på 100 familieboliger 
og 64 små boliger. Der bliver 
sandsynligvis tale om    
punkthuse i to  etager og 
tæt-lav i form af rækkehuse 
i 1-2 etager. Området får 
vejadgang fra en kommen-
de rundkørsel på Lemming-
vej. Fællesrådet holder øje 
med, om der sker mere i 
planen.  

 

 



 Hasselager         Fysioterapi 

www.hasselagerfysioterapi.dk   22 47 46 65   hasselagerfysioterapi@gmail.com 
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 Hasselager         Fodterapi 
www.hasselagerfodterapi.dk      40 42 83 61     hasselagerfodterapi@gmail.com 

 

Søg tilskud til aktiviteter og projekter 
Fællesrådet får tilskud fra Aarhus Kommune hvert år på cirka 15.000 kr. Nogle af penge-
ne går til at drive hjemmesiden www.kolthasselager.dkmen det er også muligt at søge 
tilskud til lokale aktiviteter, som fremmer fællesskab. Samtidig kan Fællesrådet hjælpe 
med at finde andre muligheder for at søge støtte i lokalområdet. For eksempel er der 
nedsat et butiksråd under Superbrugsen som ejes af Brugsforeningen Tryg. Her kan 
også søges midler.  
 
Så skriv til: 
formand@kolthasselager.dk 
Ansøgninger bliver behandlet på bestyrelsesmøder, sådan et afholdes hver måned und-
tagen i juli 

Hvad foregår der? 
I denne pjece kan du blive klogere på, hvad fællesrådet kæmper for på vegne af os alle.  

Du kan altid finde nyt her fra området på www.kolthasselager.dk og 
www.facebook.com/kolthasselager 

 

Her er både nyt om nye boligområder, udvikling på vej og du finder nyt om aktiviteter, som 
foregår i området.  

 

Tak for at du læser med! 
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