Beskrivelse af
sheltere, grillhytte med brændeskur og toilet
ved Skovbyskoven og Tinbæksøen

Fra etableringen af Skovbyskoven

Partnerskabet bag etablering af et skolespor fra Låsby Station til Lillering Skov
April 2018
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Indledning
Et grønt partnerskab har arbejdet for at skabe finansiering til realisering af et ønske om at etablere
et Skolespor fra Låsby Station til Lillering Skov via den såkaldte Stiboulevard gennem Galten og
Skovby.
Det er lykkedes partnerskabet at realisere næsten hele økonomien bag projektet, og derfor er der
nu behov for at opnå de nødvendige myndighedstilladelser til etableringen af projektet.
Denne beskrivelse omfatter etablering af overnatningsmulighed og andre faciliteter for
friluftsgæsten ved Skovbyskoven og Tinbæksøen.
Faciliteterne ønskes etableret på matrikel 13cm, Skovby, der tilhører Skanderborg Kommune.
Skanderborg Kommunes arealansvarlige har meddelt tilladelse til opstilling af sheltere, grillhytte
m.v. på de kommunale arealer under forudsætning af, at myndighedstilladelser kan opnås og at
offentligheden fortsat vil have adgang til området og faciliteterne.
Kort over området syd for Tinbækparken med projektskitse indtegnet for de nye søer, der netop er
etableret. Skolesporet, som ønskes afmærket som vandresti, er vist med gul stipling. Den røde
streg syd for shelterområdet markerer vandløbets øverste kant, idet der skal være en 5 meter fri
passage mellem shelterne og vandløbets øverste kant aht. til forsyningsvirksomhedens mulighed
for at oprense vandløbet.
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Luftfotos over området syd for Tinbækparken med de ønskede faciliteter markeret med rødt.
Den røde streg syd for shelterområdet markerer vandløbets øverste kant, idet der skal være en 5
meter fri passage mellem shelterne og vandløbets øverste kant aht. til forsyningsvirksomhedens
mulighed for at oprense vandløbet.
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Beskrivelse af toilet
Partnerskabet har på nuværende tidspunkt realiseret økonomi til opsætning af et muldtoilet med
opsamlingstank. Der arbejdes dog videre med at skaffe finansiering til et handicapvenligt toilet
tilsluttet, kloak, vand og el. Derfor beskrives begge løsninger i denne ansøgning, så den
nødvendige myndigehdstilladelse kan opnås.
Projektforum Galten-Skovby vil efterfølgende stå for drift og renholdelse af toilet.
Muldtoilet, forslag 1
Et muldtoilet vil have ydre mål 1,2x1,2 meter og en højde på 2,35 meter. Det placeres på 4
nedgravede punktfundamenter og en 6 mm etanitplade som afdækning mod jord.
Træ er ubehandlet lærk, mens tag og gulvbrædder fremstilles i gran. Udvendig beklædning
udføres i 18 mm kalmarbrædder monteret 1 på 2. På taget påsvejses et lag sort tagpap med
alufod.
Der monteres udluftning gennem taget fra opsamlingstank på 500 eller 1200 liter.

Skitse af muldtoilet- leveret af Shelterbyg
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Skitse af handicaptoilet – leveret af H. J. Staal

Vandskyllende handicaptoilet, forslag 2
Toilettet måler udv. 2,5 x 2.5 m og er 3,0 meter højt. Udvendig er det træbeklædt og med
pyramidetag i sort tagpap og med alufod. Det er udført handicapvenligt og hærværkssikret med
dør og indmad i stål.
Toilettet fremstilles på værksted som standardmodel på bundplade i beton, og det køres til
opstillingsstedet, når nødvendige ledningsarbejder er udført. Modellen er allerede opstillet flere
steder i Skanderborg Kommune – bl.a. ved golfbanen på Kildebjerg Ry og Fællespladsen i Alken.
Toilettet kobles til eksisterende kloak og tilsluttes vand og strøm. Der er i tilknytning til
Skanderborg Forsynings pumpehus ved Tinbæksøen allerede fremført de nødvendige
forsyningsledninger med kloak, vand og strøm. Det kan komme på tale at overveje en placering
sammen med pumpehuset, hvis det skønnes at være fordelagtigt i forhold til forsyningsledninger,
og det vil i gvivet fald ske i tæt samarbejde med Skanderborg Forsyning.
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Toiletløsningen overholder tilgængelighedskrav for alle og er robust – indvendigt med
rengøringsvenligt aluminiumssanitet.
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Shelterne fremstilles og doneres af Håndværkerskolen i Hadsten. Udvendige mål er bredde ca. 2,6
m og længde ca. 2,0 meter.

Beskrivelse af sheltere
Shelterne kan hver rumme et par voksne evt. med et mindre barn. De fremstilles i
trykimprægneret træ, og med tagdækning af sort tagpap.
De ønskes opstillet i alt 4 sheltere, som opsættes parvis på række nord og syd for grillhytten med
ryg mod vestenvinden og med udsigt mod Skovbyskoven.

Beskrivelse af grillhytte
Grillhyttens ydre mål er en 8-kant med bredden ca. 8,8 meter og med en tilbygning
på en af de 8 sider i målene ca. 3,6x2,2 meter. Største længde på grillhytten bliver
således ca. 11 meter
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Grillhytten leveres af shelterbyg
Grillhytten placeres på 10 nedgravede punktfundamenter. Den opføres som en fritbærende
spærkonstruktion uden midterstolpe.
Alt træ er i ubehandlet lærk, og tagfladen er i sort tagpap. Siderne beklædes i hel- eller halv-højde
afhængig af vindretning og udsyn fra hytten mod Skovbyskoven.
Der er røghul i toppen, og der opsættes en svinggrill midt i hytten. Bål ønskes ikke etableret i
hytten, men henvises til bålsted uden for hytten. Derfor kaldes hytten en grillhytte.
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