
Fakta om byggemodning i Kildebjerg Ry
Vejbelysning Senest når 80 procent af grundene i udstykningen er bebygget, etableres vejbelysning  
  med ”Kildebjerg Ry lampen”. 
 
Veje og stier I salgsprisen er inkluderet udgifterne til etablering af veje med belysning, samt de viste  
  stier. Den endelige belægning på vejene etableres, når byggeperioden er overstået.  
  Ligeledes etableres kantsten først på dette tidspunkt.
  Etablerer køberen sin indkørsel, inden der er sat kantsten, skal køberen påregne om  
  nødvendigt at omlægge en del indkørsel for egen regning.
  Aakjær Landinspektører står til rådighed, såfremt der ønskes oplysninger om endelige  
  højder på veje med henblik på placering af bygningen. Henvendelse kan ske på telefon  
  86 52 12 77.

Kloakanlæg Kloakering sker i henhold til Skanderborg Kommunes spildevandsplan. Bidrag til 
  kloak- og renseanlæg er indeholdt i salgspriserne.

Vand  Området forsynes med vand fra Ry Vandværk. Ved spørgsmål om tilslutning m.v. kan  
  henvendelse ske til vandværket, telefon 86 89 21 85. Tilslutningsafgiften for vand er  
  inkluderet i salgsprisen. 
  Forbrugsafgifter vedrørende vand opkræves først, når tilslutning er foretaget og vand- 
  forbruget indledes. 
  Grundejeren er pligtig til at oplyse vandværket om påbegyndelse af byggeri, 
  herunder etablering af byggevand.

Elektricitet Området forsynes med elektricitet fra AURAenergi. Ved spørgsmål om tilslutning m.v.  
  kan henvendelse ske til elværket, telefon 87 80 11 77.
  Tilslutningsafgift for installation på 3 x 25 amp er inkluderet i salgsprisen.

Varme  I henhold til lokalplanforslag nr. 1094 for området foreskrives tilslutning til kollektiv  
  varmeforsyning. Området forsynes med varme af Ry Varmeværk a.m.b.a. Der er i salgs- 
  prisen inkluderet et byggemodningsbidrag på 31,25 kr. pr. m2 grundareal inkl. moms  
  samt et investeringsbidrag på maks. 22.500 kr. inkl. moms. Der er ikke inkluderet bi- 
  drag til stikledning, som koster 750 kr. pr. meter inkl. moms for sædvanlig stikledning. 
  Spørgsmål om tilslutning m.v. kan rettes til varmeværket, telefon 86 89 13 65.
 
Grundejerforening/ejerlav 
  Der oprettes en grundejerforening for området, jf. lokalplan 1094 med pligt til med  
  lemskab. 
 
Byggemodningsarbejder
  Arbejdet forventes igangsat marts 2016.

Nye grunde ved golfbanen
          i Kildebjerg Ry



Byg drømmehuset med udsigt til Himmelbjerget

Drømmer du om at bygge et unikt hus i en mangfoldig bydel? Kildebjerg Ry rummer en attraktiv 
sammensætning af boliger, fritidsmuligheder og erhverv, og der udstykkes netop nu 18 nye byg-
gegrunde. De nye grunde grænser op til en 27-hullers golfbane og et fuldt udbygget stisystem. 
Desuden er grundene i gåafstand til inspirerende aktivitetsområder, et stort skovområde og 
bydelens egen daginstitution. 

Når Kildebjerg Ry er fuldt udbygget, vil hele bydelen rumme mere end 500 boliger med i alt cirka 
1.700 indbyggere.

Nye byggegrunde lige ud til golfbanen
De 18 nye byggegrunde i Kildebjerg Ry har en fantastisk beliggenhed tæt på områdets 27-hullers 
golfbane, midt i den smukke natur og med udsigt ud over Søhøjlandet og Himmelbjerget. Her 
er det muligt at bygge et hus, der smelter sammen med naturen, og hvor det fantastiske lys kan 
bringes ind i alle boligens rum. Ifølge lokalplanen placeres husene på bestemte byggefelter, så 
flest muligt får udsigt ud over Søhøjlandet og dermed fuldt udbytte af de naturskønne omgivel-
ser.

Et aktivt liv i Kildebjerg Ry 
Visionen for Kildebjerg Ry er en bydel, hvor der er rum til fællesskab og et aktivt liv med gode 
naturoplevelser. Som noget helt unikt har Kildebjerg Ry sin egen Pulspark – et nytænkende akti-
vitetsområde, hvor tre forskellige zoner skaber rammer for udfordrende motion, udviklende leg 
samt fordybelse og meditation. Kildebjerg Ry ligger i gåafstand til Knudsø, en af Danmarks rene-
ste badesøer, hvor der er rige muligheder for vandsport. Der er også sikker cykel- og gangsti til Ry 
Hallerne, som ligger meget tæt på Kildebjerg Ry området, og videre herfra er der sikre cykelstier 
ind til Ry centrum. 

Ideelt for pendlere
Den centrale placering af Kildebjerg Ry gør, at det er nemt at komme til og fra området. Der er 
kun 7-8 minutters kørsel til både E45 og Aarhus-Herningmotorvejen samt gode togforbindelser 
til for eksempel Aarhus og Silkeborg.

Pulsparken
Pulsparken har blandt andet fitnessanlæg, cykelbaner, klatrestativer og sansehave og skaber 
dermed aktivitetsmuligheder for alle, uanset alder og ambitionsniveau. Pulsparkens oplyste 
stisystem er koblet sammen med stisystemet i Siim skov, så der er frit valg mellem at løbe, cykle, 
ride eller stå på rulleskøjter i det flade og åbne land eller i det meget kuperede skovområde. Sko-
ven rummer desuden en ”hundeskov” og en bålhytte med shelters og en fantastisk udsigt.

Golfbanen
Lige uden for døren i Kildebjerg Ry ligger en 27-hullers golfbane, der er designet af den interna-
tionalt anerkendte banearkitekt Line Mortensen, som står bag golfbaner flere steder i Europa. 
Banen ligger delvist i skov og har flere smukt anlagte søer. Golfbanen består dels af en 18 hullers 
bane, som alle med DGU-kort kan spille på, og dels af en 9 hullers ”pay & play”-bane, som alle 
kan benytte. Golfbanen drives af Silkeborg Ry Golfklub, og som medlem får man også adgang 
til banen i Silkeborg/Resenbro, som ligger blot 16 km. borte. Samlet er Silkeborg Ry Golfklubs 
anlæg Skandinaviens største. De sidste to år har ECCO-Touren haft turnering på banen.

Skole og daginstitution
Ud over rige aktivitetsmuligheder og en naturskøn beliggenhed har Kildebjerg Ry sin egen dag-
institution med både vuggestue og børnehave. ”Børnehuset” ligger tæt ved skoven, og ofte er 
børnene på udflugt til bålhytten, hvor de får fuldt udbytte af de naturskønne omgivelser.
De større børn i Kildebjerg Rys Midt- og Østfase hører under Mølleskolens distrikt. 

Arkitektur
Den nye bydel Kildebjerg Ry rummer kreative huse, der stilmæssigt spænder fra klassisk funkis 
til moderne minimalisme. Mulighederne for at bygge drømmehuset er mange i Kildebjerg Ry, 
men der er nogle overordnede rammer for udformningen af boligerne. De detaljerede bestem-
melser fremgår af lokalplanens § 6 og 7.


