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Arbejdsgrupper dannes om Natur syd 

Så er det 3-årige Natur Syd-projekt søsat med et velbesøgt debatmøde i Vrads Forsamlingshus. Her 
deltog både lodsejere og øvrige interessenter med konstruktive synspunkter til en afbalanceret 
naturpolitik for såvel beskyttelse som benyttelse af de naturmæssige rigdomme i Silkeborg Syd.     
Se referat af mødet på ligasyd.dk. 

En række initiativer skal frem mod 2022 danne baggrund for den handleplan, som Silkeborg 
kommune har bedt Liga Syd og Naturstyrelsen tage ansvar for. 

Kommuneplan 2020-32: Hvor skal vi hen? 
Byrådet vedtager inden årets udgang en ny plan for kommunens udvikling frem mod 2032. Den 
gamle udtrykker viljen til, at “udvikle lokalområderne og deres identitet, så der kommer endnu mere 
liv..” Sådan vil ønsket formentlig også udtrykke sig i den nye udgave.  

Men hvordan går det  egentlig i storkommunernes opland? Ikke godt ifølge Center for Land-
distriktsforskning. Her på Syddansk Universitet ser de, at “uligheden i stigende grad har fået en 
geografisk dimension”. Liga Syds oplæg til planrevision vil da også udtrykke ønsket om “mere 
ligeværdig opmærksomhed” i den politiske beslutningsproces.  

Du får mulighed for at påvirke Liga Syds oplæg. Det præsenteres på et åbent borgermøde onsdag 
den 25. marts kl. 19 i Toftebjerg Medborgerhus. Alle er selvsagt velkomne. Ønsker du at få oplæg-
get tilsendt inden mødet, så giv besked på info@ligasyd.dk 

Fik du læst det på ligasyd.dk: 
* Silkeborg Syd: 8.739 personer. Hvor mange i din by? / * Outdoor-plan på vej / * Christian Kjær vil bygge på 
Vorretvej / * Kommunens nye klimaplan: CO2-neutral i 2025 / * Ingen penge til Salten Profil / * Virklund: Lokal-
plan for boliger på Mørksøvej / * Bryrup får forlænget sin cykelsti 

Kalenderen 
24. februar + 23. marts: Byrådsmøde, Silkeborg Rådhus. Begge dage kl. 17 
24. februar kl. 19: Liga Syd, Natur Syd-arbejdsgrupper, alle velkomne, Toftebjerg Medborgerhus 
5. marts kl. 19.30: Samtale-café om samspillet i nærområdet, Toftebjerg Medborgerhus & Liga Syd 
10. marts kl. 19: Silkeborg som demensvenlig kommune, Toftebjerg Medborgerhus & Liga Syd 
17. marts kl. 19: Liga Syd, generalforsamling, Toftebjerg Medborgerhus 
25. marts kl. 19: Liga Syds bud på Kommuneplan 2020-32, åben debat, alle velkomne 
29. marts kl. 10: Liga Syds Affaldsindsamling, mødested Brugsen Them og Bryrup skole  

       Skriv til redaktionen: info@ligasyd.dk 

Næste step følger umiddel-
bart førstkommende 
mandag 24. februar kl. 19, 
hvor Liga Syd inviterer til 
dannelse af arbejdsgrupper 
med henholdsvis biodiver-
sitet og naturaktiviteter som 
fokusområder. Mødet hol-
des på Toftebjerg Medbor-
gerhus.                                 
Alle er velkomne!

Salten Langsø
Foto: Henrik Jacobsen
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26. april kl. 10: Liga Syd / Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling, mødesteder i Them og Bryrup kommer senere
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