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Færre penge til Them hallerne  
Kultur- og Fritidsudvalget har fremlagt sin nye model for støtte til kommunens otte selvejende haller. 
I den står Them hallerne til at tabe, mens Hjøllund hallen vinder marginalt. 

Them Hallerne får i dag godt 6 mio. kr. i årlig støtte. Det reduceres med 10% over de næste fem år. 
Første år i den nye tildelingsordning er støttet godt 5,9 mio. kr. faldende til godt 5,4 mio. kr.   
Hjøllund får i dag 77.000 kr. - det første år i ny ordning 78.537 kr. stigende til 85.000 kr. år fem. 

De selvejende institutioner har klagefrist til uge 21 inden vedtagelse til ikrafttræden 1. juli. 

Flere dagtilbud til Gjessø og Virklund 
Den forventede befolkningstilvækst (se LigaSyd Nyt 5) øger presset på dagtilbud. Samlet for kom-
munen skønnes behovet at blive yderligere 1.600 pladser i prognoseperioden til 2033.  

Gjessø og Virklund spås en tilvækst på 17% og 14%. I forhold til dagtilbud hedder det i Børne- og 
Ungeudvalgets oplæg, at “Gjessø og Virklund kommer til som vækstområde fra 2024”. Der nævnes 
ikke konkrete planer for Gjessø, men i Virklund ses et børnehus med 60 pladser som en mulighed. 

Ny frist for Them Rådhus 
Them får udvidet frist til at afklare byens overtagelse af det gl. rådhus på Silkeborgvej. En række for-
eninger var klar til at danne den forening, som skulle stå for ejerskab og drift, da Coronaen satte en 
stopper for den stiftende generalforsamling, der blev udsat. Økonomi- og Erhvervsudvalget har 
accepteret, at svarfristen udskydes til 1. september. 

Ingen butikker ved Mørksøvej - i første omgang 
Plan- og Vejudvalget er indstillet på, at der ikke planlægges med dagligvarebutikker ved Mørksøvej, 
og at indkøbscentret udbygges ved Virklundvej. Udvalget udelukker dog ikke, at et Mørksø-kvarter 
med 135 nye boliger på et tidspunkt kan få en dagligvarebutik. Her og nu anbefaler udvalget, at 
“der arbejdes videre med ansøgerne for Virklundvej om at konkretisere et nærmere projekt”. 

Bymiljøer med tilskud 
I år kommer det Gjessø til gavn, at Plan- og Vejudvalget uddeler 1 mio. kr. til forskønnelse af fire 
bymiljøer ved offentligt vejareal. Byen fik allerede sidste år tilsagn om 225.000 kr. af dette års pulje 
til forskønnelse af grunden over for byens købmand. Også Ans, Kjellerup og Voel støttes. Desuden, 
hvis der bliver penge til overs, vil Virklund blive hjulpet med forskønnelse af et areal ved skolen. 

Rift om Gjessø 
I 2014 udstykkede kommunen 6 parceller på Tippetbakken i Gjessø, men tog siden to ud af porteføl-
jen pga. beliggenheden op ad Brandevej. Nu har der meldt sig interessere for de grunde. Økonomi- 
og Erhvervsudvalget siger derfor god for, at grundene på hver godt 900 kvm. kan sælges til 
opførelse af række- eller dobbelthuse. 
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