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Forord: 
 
 
 
Sammenhold giver kræfter til forandring. – Den negative spiral med  
nedgang i befolkningstallet og arbejdspladser, tomme huse, at andelen 
af ældre stiger i forhold til andelen af børn og folk i den arbejdsduelige 
alder er baggrunden for, at Funder-Lysbro skal forskønnes, at der skal 
etableres flere lokale arbejdspladser, tiltrækkes flere unge familier m.m. 
Der er mange udfordringer og meget at tage fat på i fremtiden. Noget 
kan Funder-Lysbro borgere selv klare, noget skal klares i samarbejde 
med andre, noget skal politikerne på Christiansborg klare.  
– Det er ”Funder-Lysbro for fremtiden”.  
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 

 

 
Udviklingsplanen er udarbejdet 

af Funder-Lysbro Lokalråd 
sammen med borgere fra 

Funder-Lysbro med bistand fra 
Landdistrikternes Hus A/S.  

 
Udviklingsplanen er en del af 

LAG Silkeborgs projekt 
”Udvikling af lokalsamfund, 
foreninger m.m. i Silkeborg 
Kommune” med tilskud fra 

Landdistriktspuljen 
samt Landdistriktsprogrammet 

2007 – 2013. 
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LOKAL UDVIKLINGSPLAN 

Funders historie 
Funder Sogn ligger på den jyske højderyg, som blev dannet i den sidste istid. Allerede i Den ældre 

Stenalder var der bopladser i området. Ved nordvest bredden af Bølling Sø holdt 

jægerstenalderfolket til på Klosterlundbopladsen.  De har uden tvivl færdedes i hele Funderområdet 

for 9-10.000 år siden. Der er fundet stenalderbopladser i hele området. I 1915 blev Funder en 

selvstændig kommune under Viborg Amt. Ved kommunesammenlægningen i 1970 blev Funder en 

del af Silkeborg kommune i Århus Amt, nu i Region Midt. 

Funderområdet præges af et højtbeliggende terræn med mange skovarealer, plantager og 

mosestrækninger. Mod syd er området forbundet med Funder Ådal via korte og stejle sider. 

Funder-Lysbro Lokalråd dækker Funder Skoles 

skoledistrikt. Det består af Lysbro, Funder Bakke, 

Funder by, Funder Stationsby, Funder Kirkeby og 

sommerhusområderne Hesselhus og Kollerhus med 

tilknytning til Hesselhus campingplads. Sydvest for 

Funder By ligger hovedgården Sejlgård, nævnt 

allerede i 1598. Hovedbygningen i bindingsværk er 

bevaringsværdig. I området er der spor af Hærvejen. 

Langs Funder Ådal ligger Silkeborg – Herning 

jernbanelinje fra 1877. Funder Station er nu lukket. 

Funder by og Funder Kirkeby har altid været to selvstændige byer. I Funder Kirkeby ligger kirken, 

en gammel romansk, kullet (uden tårn) kirke. Begge byer havde egne skoler, forsamlingshuse og 

forskellige detailforretninger, hvoraf der kun er enkelte tilbage. I Funder Kirkeby lå et bageri og en 

brugsforening. Mellem de to byer blev der i 1963 indviet en centralskole for hele sognet. Efter 

centralskolens opførelse voksede nye villakvarterer op øst og syd for skolen.  Villakvarteret syd for 

skolen (på den anden side A15) bliver nu en del af den nye udstykning. Funder by og Funder Bakke 

har karakter af forstad til Silkeborg, mens Funder Kirkeby stadig fremstår som landsby.  Den 

planlagte og delvis udførte motorvej mellem Herning og Århus vil adskille Funder Kirkeby fra 

Funder By. 
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Lysbro 

Lysbroområdet var indtil 1941, hvor området blev en del af Silkeborg kommune, en del af Balle 

sogn. Lysbros storhedstid var tiden efter ca. 1850, hvor teglværksdriften begyndte. Det betød en 

større udvikling i området med oprettelse af flere teglværker, der udnyttede de store ler forekomster.  

Områdets interesser varetages i dag af Funder-Lysbro Lokalråd, da området indtil Ringvejen er en 

del af Funder skoledistrikt, som er lokalrådets virkeområde. 

 

Lokal analyse 

Funder er udpeget som et kommende byvækstområde 

med tilhørende center. I december 2008 godkendte 

byrådet lokalplan 14-001 omfattende et stort boligområde 

på ca. 65 ha. beliggende syd for Skærskovhedevej, A15, 

beliggende ved Fårdalen. Den fremtidige udbygning af 

Funderområdet skal ske på baggrund af en detaljeret 

helhedsplan. Der er udarbejdet et skitseforslag, hvis 

hovedide er, at det store udbygningsområde opdeles i 6 overskuelige, mindre lokalområder med 

hver sit særpræg. Tilsammen udgør lokalområderne så forstadsområdet Funder. Udbygningen skal 

medvirke til at styrke centerdannelsen for Funder by.      

I tilknytning til motorvejens tilslutningsanlæg er der udlagt arealer til erhvervsformål. I den 

sammenhæng vil der blive undersøgt muligheder for at fastlægge retningslinjer for at opføre 

facadeerhverv med tilhørende grøn bufferzone mod 

motorvejen. I dag findes der kun små erhvervsdrivende 

såsom murermestre, tømrermestre, mekanikerværksteder, 

campingcenter, elfirmaer, vvsfirmaer, lysfabrikant, 

smedemester, bank og glarmestervirksomhed. 

Funderområdet får særdeles gode adgangsforhold til det 

overordnede vejnet. 

Funder har status af bycenter. Større butikker forudsættes 

opført i centerområdet (max. 5000 m) beliggende umiddelbart vest for den ældre landsbybebyggelse 

ved Funder Bygade. Centerområdet er placeret centralt med vejforbindelse til Skærskovhedevej og 

mod nord til Højmarkslinien (ydre ringvej). Der satses på, at nye større centerbutikker vil have en 
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afsmittende effekt, så der påbegyndes en nænsom 

renovering af de historiske bebyggelser i Funder Bygade. 

Med fordel vil flere af husene kunne ombygges til 

serviceerhverv og specialbutikker. 

Funder Skole er en 2- sporet skole med ca. 360 elever. Den 

er overbygningsskole for eleverne fra Kragelund Skole, 

som kommer efter 6. klasse. Til skolen er tilknyttet en 

SFO-ordning og en fritidsordning. I Funder Kirkeby er der 

en børneinstitution, Klokkeblomst, der har plads til 80 børn. Derudover er der ingen institutioner i 

området, hvilket man har savnet i mange år. I tilknytning til Funder Skole er der udlagt et stort, 

sammenhængende område til offentlige formål, herunder også arealer til boldbaner. I takt med 

boligudbygningen kan der etableres nye institutioner og udvidelse af eksisterende. Aktuelt er der 

planer om at opføre en børneinstitution i tilknytning til skolen. 

Vest for det centrale centerområde for Funder by er der også udlagt arealer til institutionsformål. 

Både med henblik på opførelse af overordnede og lokale institutioner (f.eks. til ældre og kirke).  

Funder Kirkeby er vokset betydeligt inden for det sidste århundrede omkring kirken. Der er sket en 

udbygning i de seneste år, efter at der er kommet en børneinstitution samt nyt forsamlingshus. 

Brugsen er nedlagt, men en borgergruppe har overtaget lokalerne og driver nu en købmandsbutik.         

Der er fine muligheder for at deltage i fritidsaktiviteter. Funder Gymnastik Forening har følgende 

aktiviteter at tilbyde: fodbold, håndbold, volleybold og 

gymnastik. Aktiviteterne foregår i Funder Skoles hal, og 

man arbejder på at få hal nr. 2. Udendørsbanerne findes 

i tilknytning til hallen. Der er en golfbane i området 

samt 2 Put and Take søer. Der er en skydebane og en 

motorløbsbane (Ellingbanen). Der er også en rideskole i 

området. For folk, der ønsker at komme ud i naturen, er 

der mange muligheder. Funder ådal med omkransende 

skove giver gode muligheder for at nyde den smukke natur. 

Der er et rigt foreningsliv i lokalområdet. Foruden Gymnastikforeningen er der bl.a. mulighed for at 

danse folkedans, høre om lokalhistorie, lytte til foredrag arrangeret af menighedsrådet, følge 

arrangementer i Husholdningsforeningen, opleve teaterstykker på Perronteateret, deltage i 

arrangementer i Pensionistforeningen og i Funder og Lysbro plejecentres venneforening. 
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BEFOLKNINGSANALYSE 

Funder-Lysbros lokalområde vil i de kommende år opleve en rivende udvikling. I følge 

Befolkningsprognose Silkeborg kommune 2012-2025 vil befolkningen vokse efter følgende 

beregninger:  

 
 
Alder 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0 år  44  46    47 48  49  50  51  52  53  55  56  58  61  62 

0-2 125 137 145 150 153 157 161 164 168 171 175 181 188 193 

3-5 131 127 140 150 161 169 175 177 181 184 187 193 199 203 

0-5 256 264 285 300 314 326 336 341 348 355 362 374 387 396 

5 år  53  39  47  49  52  56  59  60  61  62  63  65  67  68 

6 år  29  54  42  50  52  54  58  61  62  63  64  66  67  69 

 6-9  166 177 180 190 210 213 227 236 244 251 257 263 270 276 

10-13 

år 

165 173 187 198 196 209 214 222 238 239 249 258 266 274 

16-17 

år 

  84   81   77   84   93   93  101  110  114  115  112  122  129  129 

0-17 742 771 817 859 911 948 990 1021 1052 1079 1106 1143 1184 1209 

5-15 455 466 502 524 556 585 612 630 651 671 694 712 735 752 

18-24 

år 

180 192 190 196 194 205 210 216 225 235 243 252 256 268 

25-39 

år 

596 573 577 593 608 622 635 649 665 680 697 721 746 760 

40-64 

år 

1095 1103 1128 1159 1192 1228 1275 1303 1336 1381 1415 1466 1516 1553 

65-66 

år 

   80    87  100    87    91     98    88    85    94    86    85    93    94  104 

67-79 

år 

 285  304  318  357  381  402  426  448  464  482  501  516  533  547 

80+  147  152  152  154  157  164  167  170  173  181  187  195 206  218 

Total 3125 3182 3282 3404 3535 3666 3791 3892 4008 4123 4234 4386 4535 4659 
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INPUT 
 

 
 
Funder-Lysbro Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 30. 
oktober 2012 under overskriften: Funder-Lysbro for Fremtiden.  
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SWOT-ANALYSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrker 
 Funder-Lysbro har en god skole 

 Der er et super godt og 

velfungerende foreningsliv 

 Vi er stolte af vores natur 

 Funder-Lysbro borgerne er gode 

til at samarbejde 

 Lokalrådet for Funder-Lysbro er 

velfungerende og står stærkt 

 Man kan være i Funder-Lysbro 

”fra vugge til grav” 

 Der er en positiv lokal 

infrastruktur 

Svagheder 
 Funder-Lysbro mangler 

institutioner 

 Indkøbsmulighederne er 

for få 

 Kommunikationen 

mellem borgerne har 

tendens til at blive for 

svag 

 Vi mangler et fællessted 

– et sted hvor vi alle 

kan mødes 

 Området er geografisk 

for spredt 

 

Muligheder 

 

 

 
 Funder-Lysbro har en plan 

for området (20 år frem) 

 Mange erhvervs- og 

parcelgrunde 

 Der er lydhørhed, hvis vi vil 

i dialog med bl.a. kommunen 

 Vi kan få et samlingssted 

 Sejlgård er et aktiv 

 Cykel- og naturstier kan 

forbindes og udnyttes endnu 

bedre 

 

Trusler 

 

 

 
 Børnetallet – kan vi holde 

skolen fyldt? Hvad med 

skoledistrikterne? 

 Engagementet er faldende – 

alle har så travlt og er 

stressede 

 Den økonomiske krise – 

hvor længe bliver den ved? 

Herunder også den 

kommunale stagnering 

 

T O 

W S 
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Hvad er godt ved at bo i Funder-Lysbro? 

 

 Vi har, hvad der skal til, for at det er rart at være bosiddende i Funder-Lysbro  

 Vi har velfungerende skole med overbygning (0. til 9. klasse) og SFO 

 Der er gode faciliteter i og omkring hallen 

 Foreningslivet er godt - herunder 

o Gymnastikforeningen FGF 

o Spejderne 

 Vi har faktisk rigtig mange hesteracer i området! 

 Motorvejstilslutningen giver muligheder 

 Cykelstier forbinder området 

 Vi har en dejlig og flot natur 

 Der er muligheder for udstykning i Funder-Lysbro området 

 Vi har en aktiv kirke 

 Vi har en købmand 

 Funder-Lysbro-området har kort afstand til større byer, og der er en udbygningsplan for 

området 

 Funder-Lysbro Lokalråd er meget aktivt! 

 

  

Herefter satte deltagerne sig op i helikopterne for at se på, hvad der skal satses på  

de næste 5 – 10 år i Funder-Lysbro 

 

1. Nye cykelstier – bl.a.  

 langs med banen fra Funder via Bøllingsø til Silkeborg 

 til Kragelund og Gjessø osv. 

2. Børneinstitutioner – gerne ”midt i byen” 

3. Trinbræt ved Funder station 

4. 1000 m landingsbane langs den nye motorvej og A15 

5. Funder Spejderland 

 Udendørs kulturcenter 

 Naturlegeplads 

 Udendørs fitness 

 Osv. 

6. Hejseværk op ad Funder Bakke (gerne med liftkort) 

7. Landsbypedel 

8. Information til borgere og andre 

 Kalender, infosøjle osv. 
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9. Hal 2 

10. Vandreruter  

11. Økologisk olde-kolle 

12. Sejlgård som samlingssted med heste, kultur, musikarrangementer osv. 

13. Multihus 

 Kulturcenter med cafe, bogcafe, fortælleaftener mm. 

 Fælles p-plads 

 Samlingssted for teenagere med f.eks. udendørs multibane, skater-og BMX-baner 

 Fitness center 

 Indkøbsmuligheder f.eks. Rema 1000, slagter, bager osv. 

14. Byforskønnelse 

 Forening til landsbyernes forskønnelse (hele Funder-Lysbro området) 

 Centerforskønnelser, fortove, telefon- og eltråde 

 Nyplantning 

 Bedre belysning 

 Funder Kirkevej 

15. Fremtidssikring af skole- og institutionsområdet 

16. Årlig byfest 

17. Funder Cup stævne i f.eks. håndbold og/eller fodbold 

18. Trafikskole for de små 

19. Legeplads i udstykningsområderne og Funder skoleby 

20. Trafiksikkerhed 

 Omfartsvej omkring Funder Kirkeby 

 Lysregulering på Funder Bakke 

21. Erhvervsudvikling  

22. En sti bag om plejehjemmet og legepladsen/byen 

23. Sikring af banen 

 

Funder-Lysbro værdier 

Muligheder 
 

Fred, ro og tryghed 
Skolen  

Stort fremmøde til 
arrangementer  

Man kender hinanden 
Naturen 

Frivilliges engagement 
Foreninger 

HJÆLPSOMHED 
 

Tilflyttere tages godt imod 
Foreningslivet 

Lydhørhed 
Lokalrådet 

Man tager vare på hinanden 
Frivilliges engagement i 

foreninger 
 

DYNAMIK 
 

Lokalrådet ser det som sin 
fornemmeste opgave at samle 
kræfterne og udarbejde ideer 

og planer for udvikling af 
området  

Frivilliges engagement i 
foreninger og institutioner 

Tilflyttere med børn 
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Det er vigtigt at kende sig selv, før man fortæller andre om det. 
 
Det ved vi nu. Derfor kan visionen og værdierne omsættes til egentlige handlinger. 
De kan bruges som et filter, når der skal træffes beslutninger om byens udvikling. 
 
De fremmødte borgere konkretiserede ud fra de 23 fremkomne ideer (med underpunkter) at der 
skal satses på følgende indsatsområder i Funder-Lysbro lokalområde i de kommende år (opdelt i 4 
kategorier): 
 

1. Multihus 

 Kulturcenter med cafe, bogcafe, fortælleaftener mm. 

 Fælles p-plads 

 Samlingssted for teenagere med f.eks. udendørs multibane, skater-og BMX-baner 

 Fitness center 

 Indkøbsmuligheder f.eks. Rema 1000, slagter, bager osv. 

Tovholdere: Sonja Ravn og Jette Thorup 
 
 

2. Funder Spejderland 

 Udendørs kulturcenter 

 Naturlegeplads 

 Udendørs fitness 

 Osv. 

Tovholder: Julie Bjergbakke (KFUM Spejderne i Funder har allerede grovskitsen til dette projekt) 
 
 

3. Information til borgere og andre 

 Kalender, infosøjle osv. 

Tovholder: Lokalrådet 
 
 

4. Byforskønnelse 

 Forening til landsbyernes forskønnelse (hele Funder-Lysbro området) 

 Centerforskønnelser, fortove, telefon- og eltråde 

 Nyplantning 

 Bedre belysning 

 Funder Kirkevej  

Tovholdere: Anne Burkahl og Mogens Steen Hansen 
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Vision 

Med udgangspunkt i analysen og indsatsområderne, har udvalget formuleret en vision for 

lokalområdet Funder-Lysbro 

 

 Udvikle Funder-Lysbro Lokalråds dækningsområde, Funder Skoles skoledistrikt 

 Optimere infrastrukturen 

 Udvikle muligheder for børn, unge og voksne 

 Information om lokalområdet 

 Brug og bevaring af naturen 

 Bomuligheder for alle aldre og familietyper 

 Udvikling af indkøbsmuligheder og servicetilbud 

 Forskønnelse af lokalområdet 

 Erhvervsudvikling 

 

Med fokus på ovennævnte tror lokalrådet på, at mange vil opdage Funderområdet som et 

spændende bosætningsområde. 

 
         

Strategi 
For at nå visionen, skal der udarbejdes en strategi, der bakker op om visionen og sætter handling på 

drømmen. 

Udvikle Funder-Lysbro Lokalråds dækningsområde, Funder Skoles skoledistrikt. Af visionens 

øvrige punkter fremgår det, hvordan udviklingen kan ske. Det er vigtigt at de fysiske rammer til alle 

formål tilpasses befolkningsudviklingen i området. 

Det vil have stor betydning, at infrastrukturen optimeres. 

 

 Stort fokus på de lokale vejes til- og frakørsel i forbindelse med motorvejen 

 Omfartsvej ved Funder Kirkeby. Nuværende vej er ikke anlagt til den øgede trafikmængde. 

En omfartsvej vil skabe mulighed for øget udvikling af landsbyen 

 Etablering af Nordre Højmarksvejs forlængelse til Funder Kirkevej vil afhjælpe 

trafikmængden fra Funder til Silkeborg 

 Etablering af cykelstier i lokalområdet vil øge sikkerheden for de bløde trafikanter. Cykelsti 

fra Kragelund til Funder og fra Gjessø til Funder. Begge indgår i et større forløb med 

ubrudte cykelstier Thorning - Funder - Gjessø - Them - Silkeborg, som lokalrådene har 

indsendt flere gange. 

 Trinbræt ved Funder Station 
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Handlingsplan (2012 og frem) 
 

Multihus 

 Man starter op i lejede lokaler 

 Undersøger behov i lokalområdet 

 Herefter vurdering af behov for Multihus 

 

Funder Spejderland 

 Afklarer behov og ønsker fra kommende brugere 

 Medindflydelse på udarbejdelse af lokalplan for det kommende område 

 Udarbejde plan for Spejderland 

 Indhente tilbud på anlæggelse og anskaffelse af aktivitetstilbud 

 

Information til borgere og andre 

 Hjemmesiden Funder-Lysbro.dk udvikles 

 Undersøge om QR kode må opsættes på relevante steder 

 Undersøge mulighed for infostander ved kommende storcenter 

 Udarbejde velkomstbrev til tilflyttere 

 Søge lodsejer om tilladelse til at plante små buske, så navnet ”Funder” kan plantes på volden 

overfor centeret. Undersøge priser, søge sponsorer og lave ansøgninger 

 Oprette en facebook side. Finde en person, der vil pleje siden 

 
 
Byforskønnelse 

 Lave en plan over områder, hvor det er muligt at lave byforskønnelse 

 Kontakte Forening til landsbyernes Forskønnelse om vejledning i, hvordan man griber sagen 

an 

 Udvælge områder, hvor det er muligt at komme i gang 

 Udarbejde arbejdsplaner, søge relevante myndigheder/personer, indhente tilbud og lave 

ansøgninger om midler 

 

Lokalrådet er inddraget i og følger op på de udviklingsplaner, der fremsendes fra Kommunen. Vi 

behandler henvendelser fra borgerne og kontakter relevante myndigheder. Lokalrådet tager initiativ 

til nye tiltag til gavn for områdets beboere. 

 

 
 


