
Resenbro 
Lokalråd 

BORGERMØDE 
”Hvor er vi på vej hen?  -                
     Udviklingsplan for lokalområdet”                

 

Resenbro Lokalråd indbyder alle i  

Resenbro, Skærbæk, Skellerup, Linå, Mollerup og Hårup 

til Borgermøde 
 

Torsdag den 3. marts 2016 : kl. 19 - 21 

Linå forsamlingshus 
Har du gode ideer til udviklingen af vort lokalområde? Nye aktiviteter, proble-
mer der kan løses? Så kom og deltag i vores workshop omkring fremtidens 
lokalområde. Indledningsvis vil repræsentanter fra kommunen give en status 
på hvad der ligger i kommuneplanen. 

 

www.resenbro.com - Resenbrolokalraad@gmail.com 
 

Med venlig hilsen 

Resenbro Lokalråd 

 

Du er også velkommen til at give lokalrådet andre gode sager at arbejde med. 

 

 

Udviklingsplan for Resenbro, Skærbæk, Linå, Mollerup og Hårup 

Foreløbige tanker: 

Resenbro bytorv:  
 Når vi slår græsset, har vi en park i vores bymidte.  

Linå bytorv: 
 En central plads. Kunne man skabe et mere roligt og trygt miljø  i centrum af Linå? 

 Fremtiden for den forladte og misligholdte købmandsbutik? 

 Hvad skal der ske med Linå Kro? 

Skærbæk handelstorv: 
 Et stort aktiv 

Sikker skolevej og nem skoletransport: 
 En daglig udfordring for alle vore byers børn, både i Skærbæk, Linå, Mollerup og en stor del 

af Resenbro. Hvad enten de vælger cykel eller bus. Cykelsti mellem Linå og Resenbro Skole 
står højt på lokalrådets ønskeliste. Men hvor skal den gå? Langs Skellerupvej. Eller med 
Skellerupvej som 2-minus-1 vej?  

 Når kommunen forlægger Hårupvej mod vest og forlænger denne til Jyllandsringen, skaber 
det mulighed for at gøre Skellerupvej mere rolig. Også når der er løb. 

 Krydsning af Dybdalen. Den nuværende løsning er ikke god. Kunne evt. være en overføring 
(stibro), hvilket sikkert vil være billigere end tunnel og undgår den mørke underføring. 

Opbrud af trafikkorridoren igennem Resenbro: 
 Opgradere de to rundkørsler til rigtige rundkørsler med fodgængerfelter. Og gerne yderligere 

opbrud/”chikaner”, evt. svingbane a la Sejs eller bump a la Sorring? 
Synlighed af golfbanen: 
 Et kæmpe aktiv. Bare en skam at den er gemt helt væk og usynlig. Kan der gøres noget? 

Adgang til åen: 
 Vi bor midt i den skønneste Midtjyske natur, med rigtig god adgang til skovene. Men næste 

ingen adgang til Gudenåen. Opgradering af trækstien er i gang og vil blive et godt aktiv. Kan 
der gøres mere? 

Masser af sport og aktiviteter: 
 Vi har hal, multibane, boldbaner, tennisbaner, badesø og et aktivt foreningsliv. Er der forslag 

til flere gode aktiviteter? 
Udstykninger og byudvikling: 
 En udstykning på Vima grunden er på vej. Er der flere gode muligheder for at skabe byudvik-

ling og tiltrække nye aktive borgere. 
 
Dette er blot et par foreløbige ideer og udviklingspunkter. Der er givetvis mange 
flere. Lad os få dem frem, så vi kan presse på overfor kommunen, og vise hvil-
ken vej vi gerne vil gå i Resenbro, Skærbæk, Linå, Mollerup og Hårup!! 
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