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Fugtig november - mild vinter !
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Flere penge til skoler og børnepasning

Se det på ligasyd.dk
- WoodCon kan udvide i Løve
- Færre busser til Gjessø
- Kommunens Fritidsråd villig til
skater-tilskud til Them

- Ekstra bevilling nødvendig til
Virklund Børnehave

- Flere lokale byggekvoter
- Ulvezone syd for Silkeborg
- Gamle banestrækninger bliver
-

supercykelstier til midtbyen
Smal cykelbane til Salten Skov
Bryrup-boliger på Kirkevej
Kommunens støjbog skal sikre ro
Toftebjerg kostede 12 mio.
Højmose genskabes ved Vrads
Nybygning ved Them Børnehave

Sidste nyt:

Renseanlæg i Vrads og
Hjøllund: UDSAT
Rensesanlæggene i Vrads og Hjøllund er fortsat genstand for politisk
debat, men så sent som onsdag
blev en afgørelse atter udskudt.
Gårsdagens drøftelse i byrådets
Klima- og Miljøudvalg var foranlediget af kommunens Teknik- og
Miljøafdeling. Herfra ønskede man,
at udvalget skulle tage stilling til det
overordnede lovkrav, at det er kommunens ansvar at sikre beskyttelsen
af de store midtjyske drikkevandsressourcer i området, og at en nedlæggelse derfor er at foretrække.
Imidlertid har det kommunalt ejede,
Silkeborg Forsyning, tidligere konkluderet, at den miljømæssige
gevinst er beskeden og ikke står
mål med den økonomiske indsats,
når spildevandet skal rørlægges til
Them.
På den baggrund udsatte Klima- og
Miljøudvalget sagen, hvori også
indgår et lokalt løsningsforslag fra
Spildevandsgruppen i Vrads.

Liga Syd reviderer kommuneplanen
Beboerne i Silkeborg Syd har det næste halve år til at vurdere, hvad
der vil være vigtigt for lokal udvikling de næste byrådsperioder.
I maj starter kommunen sammenskrivningen af den nye Kommuneplan, der ventes godkendt med udgangen af næste år. Derefter vil
planen fastlægge udviklingen de næste byrådsperioder. Det er derfor
vigtigt, at alle borger-input bliver indsamlet senest næste forår.
Kommuneplanen vil afløse den eksisterende på 3.500 sider. Heraf
fylder Silkeborg Syds byområder godt 450 sider foruden afsnit af
planens naturafsnit.
Liga Syd vil sammenskrive de fælles tværgående problemstillinger,
offentlig trafik, wifidækning, cykelstier, naturpleje etc. til det nye
planoplæg.
Første debatmøde har været afholdt på Toftebjerg. Her redegjorde
områdets 4 lokalråd for, hvad de hver især agter at bidrage med i
revisionsprocessen.
Har du emner/ønsker, du mener ønsker fremmet i revisionen, kan du
indsende dine tanker til mail@ligasyd.dk.. Emner, som berører de
enkelte byområder, vil blive videregivet til de respektive lokalråd.

Nyt budget med penge til Natur Syd
Seks af byrådets otte partier står bag den byrådsaftale, som skal få
kommunens budget 2020 til at hænge sammen.
Af aftalen fremgår det bl.a, at.…:
…75.000 kr. gives til Natur Syd hver af de næste 3 budgetår til et
forprojekt og samarbejde mellem Liga Syd og Naturstyrelsen om en
evt. etablering af en naturpark eller andre større naturprojekter i
Silkeborg Syd. Parterne er allerede i god dialog. Bl.a.om et samspil,
der kan styrke naturformidlingen på Lystrupminde Naturskole.
… Flere penge til skolerne - I 2020 er det ekstra 15 mio. kr., hvad
skolerne i høringsrunden kvitterede for med tilfredshed. Som
skolebestyrelsen i Bryrup, der glæder sig over, “at der nu for alvor er
sat prop i besparelserne. Pengene falder på et tørt sted”.
… 5 mio. til børnepasning - 5 mio. kr. ekstra var der også i budgetforliget til dagpleje og børneinstitutioner.
Læs mere om budget 2020 på silkeborg.dk
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