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HUSK Nytårsparolen!! 
 -hvis du vil vide hvordan det går i byrådet? 

Mandag den 20. januar kl. 19 inviterer Liga Syd på bobler og kommunalpolitisk Nytårsparole. Her vil 
du høste af erfaringer, vores lokale byrådsmedlemmer, Dorthe Jensen, Virklund, Kasper Thomassen, 
Gjessø, og Peter Sig, Bryrup, har gjort deres første 2 år i Silkeborg byråd og desuden af, hvad de 
forventer at skulle arbejde med frem til kommunalvalget i november 2021. 

 …  nu også med rytmisk vellyd!! 

De politiske toner bliver på Nytårsparolen svøbt i rytmisk vellyd af vokalkoret, Ontime, som med 
udgangspunkt i Vrads har optrådt fra Ludvigslyst til Berlin og nu altså også på medborgerhuset i 
Them den 20. januar. Koncerten fordeler sig over 3 sæt iblandet aftenens politiske statements. 

Færre penge til forsamlingshuse 
Kultur- og Fritidsudvalget har fordelt tilskud til vedligeholdelse af forsamlingshuse. 9 har søgt om 
samlet 401.000 kr., men da udvalgets budget til formålet er på 235.000 kr., har udvalget reduceret 
størrelsen af sit sædvanlige tilskud.  
Salten Borgerhus får således 31.000 kr. til udskiftning af døre og slibning af gulv. Tilsvarende er 
Virklund Fritidscenters hjælp til vedligeholdelse af gulv reduceret til 6.450 kr. 

Læs det på ligasyd.dk: 
- Socialdemokratiet søger ny byrådskandidat efter Find Poulsen, Them 
- Billigere kommunalt vand i 2020 
- Nye tilskudsregler til lokale udviklingsprojekter 
- Borgmesteren flytter ud - først til Gjessø 
- Silkeborg Byråd: Klar til bindende folkeafstemning 

Kalenderen 
20. januar kl. 19: Liga Syd Nytårsparole, dialogmøde med byrådsmedlemmer, Toftebjerg. Fri entré 
25. januar kl. 17: Silkeborg kommune, byrådsmøde. Silkeborg Rådhus 
30. januar: Virklund Lokalråd, borgermøde: Kend din by, Virklund Fritidscenter 
24. februar kl. 17: Silkeborg kommune, byrådsmøde, Silkeborg Rådhus 
11. marts: Liga Syd, generalforsamling 

       Skriv til redaktionen: info@ligasyd.dk 

Liga Syd byder Nytåret og alle fremmødte 
velkommen over et glas bobler. Der er 

gratis adgang for alle! 

Foto: Ontime i Berlin
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