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Du sidder nu med det første nyhedsbrev fra Kommunalpolitisk 
FORUM Silkeborg Syd, som en konsekvens af det løfte, som 
blev givet på Liga Syds møde den 28. februar. Med nyheds-
brevet håber KPF at kunne medvirke til at sikre en bred viden 
om de kommunale beslutninger, som berører vores område.

Det var kommunens befolknings- og boligprognose, som satte 
skub i ideen til KPF. Den langt lavere befolkningsvækst her i 
syd vil skævvride vores muligheder og indflydelse i forhold til 
kommunens øvrige områder:

Prognose befolkningstilvækst 2017-2030:     

Virklund: +19,0%   (4.127 personer i 2030)                    
Gjessø: +12,3%    (1.424 personer i 2030                      
Them/Salten: - 0,2%    (3.616 personer i 2030)                  
Bryrup/Hjøllund: - 0,6%    (2.679 personer i 2030)

Samlet tidl. Them kommune:   +  1,7%  (7.719 personer i 2030)    
Silkeborg kommune ialt: +10,5%  (100.827 personer i ’30)

Ved valget i 2017 var den tidl. Them kommunes andel af 
kommunens befolkningstal 8,3%. Konsekvensen af prognosen 
er, at vores andel falder til 7,6% i 2030!!
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Kommunens prognoser giver 
den gl. Them kommune en 
befolkningstilvækst under 2%

kpFORUMsyd                 1/2018
Silkeborg kommune skal påvirkes i retning af en mere ligeværdig 
udvikling af HELE kommunen

 Mindre befolkningsandel             
Mindre vælgerskare                       
Mindre indflydelse

    -Nu har vi snevejr.
    -Ja, endelig det første tegn på 
     sommer!
                 Storm P
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For at sikre det bedst mulige samarbejde er områdets lokalråd 
blevet opfordret til at udpege en kontaktperson til KPF’s 
styregruppe, der foreløbig består af 

THEM/SALTEN lokalråd: Sofie Winther                       
GJESSØ lokalråd: Flemming Madsen               
SKOVLANDET lokalråd: Torben Nielsen                    
LIGA SYD: Jens Bloch

Som det blev understreget på Liga Syds møde, skal det nye 
FORUM forsøge at kvalificere debatten om emner, der berører 
vores område på tværs. Eksempelvis som det blev foreslået på 
det stiftende møde ved at samarbejde om fælles 
problemstillinger så som offentlig trafik, områdets 
biodiversitet, outdoor potentiale m.m. Alle ideer til fælles, 
tværgående samarbejde er yderst velkomne. Giv gerne dine 
ideer til kende over for kontaktgruppen!

Invitation til Nærdemokrati                
Til en start inviterer KPF til cafémøde, torsdag den 12. april 
kl. 19.00 på Toftebjerg Medborgerhus. Alle er velkomne 
til her at møde formand for kommunens Nærdemokrati-
udvalg, Martin Jakobsen (foto). 
Han vil bl.a. kunne give indsigt i, hvordan kommunens udvalg 
og lokalråd kan samarbejde, og hvordan lokalrådene kan blive 
hørt i det kommunale system, inden byrådsdebatten afgør 
tingene i byrådssalen. 

På mødet vil der også blive lejlighed til en generel drøftelse af 
de fremadrettede opgaver i Kommunalpolitisk Forum. Det er 
gratis at deltage, og alle er velkomne til mødet.

GENERALFORSAMLINGEN I LIGA SYD udtrykte 
ønske om, at møderne flytter rundt i området. Det vil blive 
tilstræbt, når det er økonomisk muligt at efterkomme krav om 
husleje etc. Det er også økonomien, der gør, at Medborger-
huset i Them (gratis for foreninger) er rammen om mødet med 
Martin Jakobsen, den 12. april. 

Generalforsamlingen nyvalgte i øvrigt Jens Bloch, Bryrup, til 
Liga Syds bestyrelse som afløser for Torben Hansen, Løve.
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Vores område                   
SIDEN SIDST

Lokalråd indgår i KPF’s 
kontaktgruppe
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BEDRE BREDBÅND til de tyndt befolkede områder frem 
for storbyerne. Sådan vægtes det i den nye Bredbåndspulje. På 
Energistyrelsens  hjemmeside https://bredbaandspulje.ens.dk/ 
angiver de rød/gule pletter adresser på husstande i vores 
område, der kan søge tilskud.

RENSNINGSANLÆGENE i Vrads og Hjøllund foreslås 
nedlagt. Byrådet ønsker spildevandet ført til Them. Forslaget  
kommer nu ud i en 8 ugers offentlig høring, hvor der kan gøres 
indsigelse, hvad der givetvis kommer fra borgerne i Vrads. Som 
optakt til det seneste byrådsmøde argumenterede Agner 
Thulesen, Vrads, for byens forslag om en decentral, grøn 
rensning med genbrug - frem for at kommunen skal nedgrave 
en 11 km lang trykrørledning til Them (Byrådet 26/2).

SALTEN SKOV får tilsvarende 8 ugers høringsfrist, før 
Byrådet eventuelt beslutter at separatkloakere Salten Skov og 
etablere et nyt regnvandsbassin. Det skal forhindre, at blandet 
overflade- og spildevand kan løbe i Ildal Bæk og videre til 
Salten Langsø. Efter forslaget vil 17 ejendomme få pålagt at 
adskille regn- og spildevand på egen grund (Byrådet 26/2).

CYKELSTIEN Gjessø og Silkeborg bliver nu anlagt i 3 
etaper med start ved Rustrupvej. Første etape er klar inden 
sommerferien. Anden til Funderholmevej inden jul, og tredje 
frem til Silkeborg Bad (foto) næste år. Pris: 13,2 mio. kr (MJA 
6/3).

SFO’en i Bryrup kan blive et godt multihus for byens mindre  
foreninger, mener Skovlandets Lokalråd og Bryrup Borger-
forening. Huset har stået tomt siden skolestart og skal 
nedrives, mener byrådet. Borgmester Steen Vindum siger til 
MJA, at løbet er kørt, selv om kommunens ejendoms-
forvaltning IKKE har besvaret byens ønske om indsigt i 
driftomkostningerne ved en overtagelse af den tidligere SFO 
(MJA 1/3).

20 NYE BOLIGER bliver der plads til på den tidligere 
rådhusgrund i Them. Det fordrer muligvis en ny lokalplan for 
området, der er udlagt til centerformål. Falder tingene på plads, 
agter Rema Etablering at sælge boligprojektet og vil ikke selv 
stå for byggeriet (MJA 3/3). 
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BIRKEBO i Bryrup har levet en omtumlet tilværelse. Nu 
tegner der sig et flertal for, at Birkebo og en række 
bagvedliggende gule plejeboliger nedrives for at give plads til 
flere demensboliger i Skovly. Vedtages projektet gennemføres 
det i 2021-22 og vil koste 49 mio. kr. (MJA 3/3).
  
KOMMUNENS TRAFIKPLAN for 2018 er forhøjet med 
3,5 mio. kr. til nu 18,4 mio. kr. Tre lokale projekter er i spil i år. 
1) Hovedgaden i Bryrup: Renovering og trafikdæmpning, når 
arbejdet med kloakseparering er færdigt. 2): Vindingvejs ind-
kørsel til Bakkevej i Bryrup. Bedre vigemulighed etableres. Og 
3): Krydset Gjessøvej-Sdr. Ringvej i Silkeborg skal have cykel-
felter optegnet (Byrådet 26/3).

TØMMERBYVEJ 9 ved Frisholm skole rives ned. Kommu-
nens forsøg på at sælge ejendommen har ikke givet en tilfreds-
stillende pris. Kommunens ejendomsafdeling mener derfor, at 
nedrivning er bedre, så skolen kan få grunden som udeareal 
(Byrådet 26/2).

VETERANBANEN BRYRUP-VRADS har igangsat en 
større renovering af den historiske stationsbygning i Vrads. 
Forbedringerne gennemføres i etaper. Silkeborg kommune har 
bevilget 150.000 kr. til første etape, der forbedrer toilet- og 
køkkenfaciliteter (Byrådet 29/1).

BORGERNE  I  HJØLLUND havde held af deres protest 
mod mere gravning efter grus ved byen. Silkeborg Byråd har 
nemlig ikke ønsket at ændre lokalplanen med den begrundelse, 
at gravningen ville være for tæt på byen (Byrådet 18/12).

SILKEBORG BYRÅD 19. marts kl. 17, Rådhuset
KOMMUNALPOLITISK FORUM 12. april kl. 19 offentligt 
møde med kommunens Nærdemokratiudvalg på Toftebjerg
LIGA SYD “Rensning af grøftekanter” 22. april kl. 10-12
SILKEBORG BYRÅD 30. april kl. 17, Rådhuset

Alle kan modtage nyhedsbrevet ved udgivelsen - 
send mail/navn til 
                            blochansen@gmail.dk
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KOMMENDE 
MØDER / 
AKTIVITETER                
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