
BOSÆTNING I SYD

Det gælder vores skoler 
og dagligvarebutikker ! 

Den gl. Them kommune udgør næsten 25% af 
Silkeborg kommunes areal, men kun 8,3% af 
befolkningsunderlaget - en andel, som vil blive 
mindre år for år, hvis kommunens prognose for 
befolkningsudvikling går i opfyldelse.

Silkeborg kommune forventer, at befolknings-
tallet under ét vil vokse 12,1% frem mod 2031. 
I vores gamle kommuneområde dog kun med 
2,8% (med Virklund og Gjessø som 2-cifrede 
undtagelser, et svagt plus i Them-Salten og 
minus i Bryrup-Hjøllund).

Men selv for Gjessø, der spås en vækst på 
14,1%, er der det problem, at nok er jorden til 
rådighed, men hvor er bygherren, der er risiko-
villig uden for storbyen?

Vi har vores flotte natur, så hvorfor partout 
vokse, vil nogle indvende? Fordi områdets 
børneinstitutioner og skoler risikerer at komme 
i vanskeligheder. Og fravælger børnefamilierne 
området, giver det problemer for områdets 
dagligvarebutikker…….. ! 

Så hvad gør vi ved det? 
Det debatterer vi

   

Du vil høre kompetente indlæg af:  

Hans Okholm - der som formand for 
kommunens Plan- og Vejudvalg ved, hvor i 
Syd der er uudnyttede muligheder, og hvordan 
områder kan komme i spil til nye boformer. 

Søren Kristensen - har som formand for 
kommunens børn- og ungeudvalg fingeren på 
pulsen, hvor vores skoler og institutioner står, 
hvis prognosen går i opfyldelse.

René Skau Björnsson - dir. for Silkeborg 
Boligselskab gør os klogere på, hvad der kan 
motivere et boligselskab til at interessere sig 
for at bygge alternative boligformer her i Syd.

Ole Nørgaard Andersen - er en af 
personerne bag det spændende boligprojekt, 
Nama Parken i Nr. Snede, der både viser vilje 
og vej til at bygge privat i samarbejde med et 
boligselskab - langt uden for storbyens midte!

Du inviteres til denne vigtige debataften af:

Gjessø Lokalråd, Them-Salten Lokalråd, 
Skovlandets Lokalråd  

og Kommunalpolitisk Forum / Liga Syd

GRATIS ADGANG
                     

tirsdag den 6. november 
kl. 19.00

 i Toftebjerg Medborgerhus, 
Them

Gjessø
set af Google Earth


