
Liga syd Nyt 2 
24. januar 2020

Invitation til borgermøde i Vrads: Vær med til at forme Natur syd 

Som tidligere nævnt har Silkeborg Kommune bevilget Liga syd 225.000 kr. over 3 år til at afdække, 
hvordan vi fremadrettet bruger og bliver klogere på naturen i Silkeborg Syd. Vi kalder  
projektet Natur syd. 

  

Hvordan en så spændende opgave skal løses, drøfter vi på et borgermøde 5. februar i Vrads. Du 
opfordres derfor til at være med til at sætte de mål, der former projektarbejdet.  

Vore store naturarealer i Syd, Danmarks Vildmark, er lovgivningsmæssigt udlagt som beskyttede og 
sårbare områder. Der er behov for at afdække, hvor og hvordan brugen giver bedst mening. Som 
biodiversitetspark? Levested for særlige dyrearter? Stilleområder? Motions- og publikums-
aktivitet…? Yderligere skal projektet medvirke til at skabe en større forståelse til gavn for 
naturformidlingen af et unikt naturområde.  

Alle, interessenter som lodsejere, er inviteret: Onsdag den 5. februar kl. 19 i Vrads forsamlingshus 

Læs det på ligasyd.dk: 
- Indbydelse: Liga syd 10 forårs-arrangementer 
- Kommunale penge til renovering af Virklund Fritidscenter 
- Nytårsparolen 2020 : Referat og billeder 
-

Kalenderen 
27. januar kl. 17:    Silkeborg kommune, byrådsmøde. Silkeborg Rådhus 
30. januar kl. 19:    Virklund Lokalråd, borgermøde: Kend din by, Virklund Fritidscenter 
5. februar kl. 19:    Liga syd, optakt Natur Syd-projektet, Vrads forsamlingshus, fri adgang 
24. februar kl. 17:  Silkeborg kommune, byrådsmøde, Silkeborg Rådhus 
5. marts kl. 19.30:  Den varme stol, Liga syd Samtale-café, Toftebjerg Medborgerhus 
10. marts kl. 19:     Demensvenlig kommune, Liga syd og Toftebjerg Medborgerhus 
17. marts kl. 19:     Liga syd, generalforsamling, Toftebjerg Medborgerhus 

       Skriv til redaktionen: info@ligasyd.dk 

Klar til en ny runde i byrådet 
Liga syd søsatte 20. januar en fremtidig 
tradition, Nytårsparolen som mødested 
mellem Syds vælgere og vore lokalt valgte 
byrådsmedlemmer, Dorthe Jensen, Virklund 
(S), Kasper Thomassen, Gjessø (V) og Peter 
Sig Kristensen, Bryrup (Ø). En aften med 
politisk tale tilsat musikalsk vellyd leveret af 
Vrads-koret, Ontime.   
               Referat/fotos på ligasyd.dk 
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