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+60% boligsalg i landzone

Se det på ligasyd.dk

Nytårsparole: Hvordan går det i byrådet?

- Lokale skoler scorer flot i lands-

Spørgsmålet går to veje: Dels til vore 3 lokalt valgte byrådsmedlemmer - dels til dig som menig vælger!!

-

undersøgelse, ex. Bryrup skole,
der over de seneste 3 år blev nr.
195 blandt 1.400 skoler
Søren Olsen, Them-Salten lokalråd, i Nærdemokratiudvalget

Derfor giver Liga Syd mandag den 20. januar lejlighed for begge
parter til dialog om byrådsarbejdet midvejs i den nuværende valgperiode. Liga Syd indbyder til kommunalpolitisk Nytårsparole på
Toftbjerg Medborgerhus kl. 19-21.
Byrådsmedlemmerne Dorthe Jensen, Virklund, Kasper Thomassen,
Gjessø, og Peter Sig, Bryrup, beretter om, hvordan de har oplevet de
første to år i byrådsarbejdet og giver deres forventninger til, hvad de
skal bidrage med de næste to inden kommunevalget i 2022.
Ud over de tre har det politiske Silkeborg Syd i indeværende
byrådsperiode haft repræsentation af Bent Jensen, Them, Find
Poulsen, Them og Kim Egeskov, Them, der - on and off - har bidraget i
byrådet som suppleanter for deres respektive partier.

Nyt år - nyt udseende
Liga Syd Nyt har i år orienteret om
lokale kommunalpolitiske initiativer
i 14 nyhedsbreve. I 2020 bliver det
oftere og i nyt udseende med et
ønske om at være hurtigere i den
lokale kommunikation.
Derfor vil ligasyd.dk blive et omdrejningspunkt for lokalpolitisk
nyhedsformidling. Pr. mail bliver du
orienteret om, hvad du finder
uddybet på hjemmesiden.

Din direkte vej til
kommunen
Oplever du mangler i dit nærområde og mener, det er kommunens
ansvar, så er Giv kommunen et praj
din direkte vej! Kan også hentes
som app til mobilen.

Det sker - lokalt
16. december kl. 17: Byrådsmøde,
Silkeborg Rådhus
20. januar kl. 19: Liga Syd Nytårsparole, kommunalpolitisk midtvejsstatus med vore lokale byrådsmedlemmer, fri adgang for alle,
Medborgerhuset, Them.

Redaktion: Jens Bloch

Formanden har ordet: Sammen om det gode liv
Kloden drejer - og vi drejer hver især med i vores jagt på et godt liv.
Ingen har dog patent på, hvori "det gode liv" består. For mange af os
handler det blandt andet om at finde engagement i lokale fællesskaber, der ønsker at gøre en positiv forskel.
Sådan har vi det i borgernetværket Liga Syd. Ifølge vores vedtægter
ønsker vi at bidrage til at "styrke sammenhængskraften i Silkeborg
Syd”; at tage ansvar for - og blande os i - lokale anliggender, der
påvirker vores glæde ved at bo, hvor vi bor.
I nyhedsbreve, som det du er i gang med at læse, forsøger vi at bringe
lokale nyheder. Nyheder fra kommunens politiske udvalg. Fra lokalråd
og det lokale foreningsliv. Vi inviterer til besøg og udflugter. Og undlader ikke at blande os i lokale debatter om stort og småt.
I 2020 vil to aspekter dominere vores aktivitetsvifte:
- Byrådet skal ved udgangen af året vedtage en revideret kommuneplan. Gennem afholdelse af borgermøder vil vi medvirke til at sikre, at
planen også omfatter "hotte" lokalpolitiske emner for Silkeborg Syd.
- Samtidig igangsætter vi et 3-årigt projekt, "Natur Syd", der skal
styrke naturformidling og tilgængelighed omkring "den midtjyske
vildmark", som vi betegner vores unikke natur.
Vi håber på stor opbakning til vore aktiviteter. Interesserede er
velkomne til at bidrage med input og kikke forbi vores hjemmeside:
www.ligasyd.dk. God årsafslutning / godt nytår til alle medlemmer og
øvrige læsere af nyhedsbrevet.
/ Stig Skovbo

Tiden går landlivets vej

Prisstigninger på boligmarkedet går oplandslandsbyernes vej. De
senere år er salget af boliger i landzone steget 60% og 48% i byzone.
I perioden 2016-19 steg salget i landzone til 20.158 boliger i årets 3
første kvartaler. Tilsvarende tal i byzone var en vækst til 108.533
boliger.
/ Kilde: Boligsiden
Af- / tilmeld nyhedsbrevet -

kontakt: mail@ligasyd.dk

