
Nyt fra Liga Syd 5. april 2019

Det går laaaangsomt…  
Det er sagt, at “man kun kan have tillid til en statistik, man 
selv har lavet” - og at prognoser “ikke bør laves, før frem-
tiden er sikret!” 

Nogenlunde sådan er befolkningsudviklingen i Silkeborg 
Syd: Prognosemæssigt fornemt, men statistisk noget 
langsomt.  

Når eksempelvis Silkeborg kommune i sin nyeste prog-
nose (til 2032) spår en vækst for hele kommunen på 
13,3%, så stikker Virklund og Gjessø af: 

  

 Virklund + 16,3% til 4.064 personer  
 Gjessø:  + 14,5% til 1.413 personer 

Holder man derimod byernes fremgang op mod kommu-
nens samlede vækst, ja så udgør Virklunds vækstbidrag 
blot 4,6% og Gjessøs 1,4%. 

I vore øvrige byområder går det langsommere. Befolk-
ningstallet (Virklund, Gjessø, Them-Salten og Bryrup-
Hjøllund samlet) stiger 7,7% i antal lokale hoveder. Målt i 
forhold til kommunens generelle vækst kommer Syd kun 
lige over stregen: +0,9% i 2032! 

Prognose lokalt 2032:     
 Virklund +16,3% til 4.064 personer     
 Them-Salten +  6% til 3.904 personer   
 Gjessø  +15% til 1.413 personer  
 Bryrup-Hjøll -  4% til 2.545 personer 

I forhold til sin kun ét år ældre forgænger nedjusterer 
2032-prognosen Virklund med 208 personer, Gjessø med 
2 personer, mens Them-Salten og Bryrup øges med hen-
holdsvis 94 og 4 personer. 

P.s.: Ifølge prognosen har kommunen 105.437 indbyg-
gere i 2032 og da være Danmarks 8. største (hvis altså ikke 
andre kommuners prognoser når et andet resultat, red.)  

Se på ligasyd.dk:  Sådan går det skolerne         
   Boligbyggeriet mod 2032 
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Lav vækst i ny befolkningsprognose  |   40.000 kr. til godt bymiljø

40.000 til de kreative 

Kommunen sætter pris på 
aktive byområder. I år hele 
40.000 kr., hvor der er gjort 
en ekstraordinær indsats for at 
gøre lokalområdet til et godt 
sted at bo og leve. 

Læs mere her. Ansøgnings-
skema hentes på siden. Frist 
for ansøgning 24. juni 2019. 
Tidligere vindere er Gødvad, 
Vium-Hvam og Fårvang.  

Rådhus-kamp i Them 

Frygten for at miste byens 
historiske bygning, det gl. 
rådhus, har fået folk på 
barrikaderne i Them. En 
underskriftindsamling skal få 
kommunens politikere på 
bedre tanker. Egnsarkivet har 
ønsket at bruge huset.  

Forårsmøder 

Onsdag 24/4 kl. 19.30 -  De store 
fugle vender tilbage. Toftebjerg 
Søndag 12. maj kl. 06.00 - Fugletur. 
Lyngkrogvej 6, Salten Skov.	
Søndag 2. juni kl. 10-12 - Plante-
bytte. Løvevej 48, Bryrup                                 
                       Se mere på ligasyd.dk 
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