
2. Gildes Gildemøde den 25. 
august 2016 kl. 18.30 
 
Vi startede dette gildeår med et 
”Ud af huset” gildemøde. 
Den arrangerende gruppe 
havde planlagt en gåtur på ca. 
4 km. langs Kolding Å, hvor vi 
skulle besøge nogle af de nye 
pladser, som Kolding Kommune 
har valgt at kalde Åsteder. 

Byrådet vedtog i 2010 en hel-

hedsstrategi for Kolding Å. Øn-

sket var at udnytte Kolding Å's 

store rekreative potentiale. 

Strækningen fra Kolding Lysbå-

dehavn til Stadiongrunden i Kol-

ding Ådal skulle forvandles til 

en levende og attraktiv del af 

Kolding by. 

Siden er der etableret et sam-

menhængende stiforløb. Stien 

er af god kvalitet og forsynet 

med energirigtig belysning. På 

strækningen placeres 15 små 

fortættede byrum til ophold og 

aktivitet. Pladserne kaldes Åste-

der. 

De enkelte åsteder er udarbej-

det i samarbejde med naboer, 

designer, rådgivere, osv., og for 

at skabe en rød tråd i forløbet 

gentages former og farver på 

forskellig vis. 

Åstederne er et stykke moderne 

bydesign, som understøtter 

kommunens vision "Kolding – Vi 

designer livet".  

Vi mødtes på Nytorv, herfra vi 
gik langs åen ud til det sidste 
nye sted, som er udkigsposten. 
 
Langs åen besøgte vi Åste-
derne: 

 Åhaven, som er et stau-

debed med 2500 planter

 

 Duetten, som er et af-

slapningsområde, hvor 

man kan komme tæt på 

vandet. 

 Spilloppen, som er et 

elektronisk legeområde 

med lys og vand. 
Og de 3 nyeste som er på den 
anden side af Vestre Ringgade 

 Soppebassin, som er for 

de mindste børn. 

 Vandlaboratorium, til at 

undersøge hvad der 

kribler i åen 

 



 Udkigsposten, hvor der 

er udsigt over ådalen. 
 
Vejret var denne aften ganske 
fantastisk og efter gåturen var 
der ost, rødvin og andre lække-
rier i Åhaven, og det blev både 
sent og mørkt inden vi sluttede 
aftenen af. 
 

 
 
AMS skriver 


