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Corona: Generalforsamling udsat - digitalt borgermøde
Coronasmitten udskyder Liga Syds generalforsamling. Desuden tvinges “borgermødet” om Liga
Syds høringssvar til den nye Kommuneplan til at blive gennemført i en digital version!
Bestyrelsen - i øvrigt alle ved godt helbred - udmelder snarest en ny dato for generalforsamlingen
på ligasyd.dk, hvor også årsberetningen vil kunne læses.
Derimod er Kommuneplanen under tidspres. Debatmødet, berammet 25. marts, er aflyst. “Debatten”
må nødvendigvis foregå via “Nettet”. Liga Syd rundsender i næste uge sit responsum til områdets
lokalråd for kommentering. Øvrige interesserede kan få tilsendt eget eksemplar - send “Kommuneplan” og din mail til mail@ligasyd.
Alle kommentarer er velkomne. Svarfrist er 25. marts på mail@ligasyd.dk.

Mange vil hjælpe Natur Syd

Liga Syds 3-årige naturprojekt har fået stor lokal bevågenhed. En bred kreds af repræsentanter fra
kommune, Naturstyrelse, lodsejere og andre interessenter har meldt sig klar til at bidrage til
arbejdet. Samlet set tæller projektets styre- og arbejdsgrupper indtil videre godt 20 personer.
Og der er plads til flere! Gruppemøderne er åbne for interesserede, som mener at kunne bidrage.
Mødeindvarsling på ligasyd.dk. Tilmelding ikke nødvendig, bare
mød op!

2 storparceller bliver 12 grunde

Them kommune kunne ved kommunesammenlægningen i 2007
melde stort set udsolgt i Bryrups nyeste udstykning, Overdrevet/
Skovvænget. Det satte finanskrisen dog en midlertidig stopper
for.
Nu er situationen så den, at der kun er to parcelhusgrunde tilbage plus tre stor-parceller. To af dem vil kommunen opdele i 12
mindre på 500 til 700 kvm. Den tredje (vestligste) storparcel undtages foreløbig med ”udvidelse for
bedre byggemuligheder” for øje. Grundene er endnu ikke prissat.

Kalenderen

Udsat: Liga Syd, generalforsamling, Toftebjerg Medborgerhus - nyt tidspunkt kommer på ligasyd.dk
Digitalt borgermøde: Kommuneplan 2020-32, åben debat via “nettet” om Liga Syds oplæg, alle kan bidrage
26. april kl. 10 (nu korrekt dato): Affaldsindsamling, mødested Brugsen Them / Jens Bæks Gård Bryrup
27. april kl. 17: Byrådsmøde, Silkeborg rådhus
17 maj kl. 06: Fugletur m. 3 ornitologer, Lyngkrogvej 6, Salten. Them Menighedsråd & Liga Syd
16. maj: Skovlandets lokalråd, bosætningsdag Vinding, Bryrup, Lystrupminde
25. maj kl. 17: Byrådsmøde, Silkeborg rådhus
7. juni kl. 10: Liga Syd, Plantebytte, Mathildelund, Løvevej 48, Bryrup
Kommentarer sendes til mail@ligasyd.dk

