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Penge til forsamlingshuse

Nyt fra LigaSyd.dk
Så kom millionen: Den varslede (i nr. 1) mio.kr. til byfornyelse er frigivet. Søgefrist 1/4
Virklund har et dilemma: Et
borgermøde 21/2 skal afklare,
om byen vil udvikle sig med
butikker øst for Horsensvej
med risiko for, at bycentret vest
for visner hen. En handelsanalyse viser, at begge dele
ikke synes forenelige.
Kommunens planstrategi til
debat: Byråd har nikket ja til en
ny planstrategi 2040. Inden
endelig godkendelse skal den
i høring hos lokalrådene, der
er inviteret til debat 20/2. Planstrategien fører i store træk op
til de ændringer, som kan ventes i den kommende revision
af Kommuneplanen.

Flotte karakterer til
de lokale skoler
Landets skoler er de senere år
målt på 9. klasses afgangseksamener - og derefter
rangordnet af Undervisningsministeriets i forhold til den
enkelte skoles forventede
eksamensresultat.
Seneste eksamensrunde rangerer små 1.500 folkeskoler.
Se de lokale skolers resultater
på LigaSyd.dk
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Vildmarksmænd fra Syd
Det var med to "rigtige vildmarksmænd” blandt de fremmødte,
at Liga Syd holdt møde om Silkeborg Syds rolle i kommunens
outdoor-masterplan. Her på Medborgerhuset Toftebjerg var det
(th) sidste års "Alene i Vildmarken”-vinder, Lars Nyhuus Henriksen,
Vrads, og (tv) Flemming Sanggaard, Fogstrup, der tilmed også
selvsamme aften optrådte i den anden af i alt otte TV-udsendelser om at blive bedst til at leve det barske liv i den nordnorske
øde-mark. På mødet var der stor opbakning til et ønske om en
Naturpark i Silkeborg syd med Vrads som naturligt midtpunkt.
Om mødet, “hot-spots” Bryrup, Gjessø, Them på LigaSyd.dk

Støtte til lokale forsamlingshuse
Fire lokale forsamlingshuse har søgt kommunen om samlet små
70.000 kr. til vedligeholdelsen i år - eller det halve af det ansøgte.
Gjessø således 6.000 kr til udskiftning af gaskedel. Vinding 2.144
kr til udskiftning af vindue. Vrads 17.500 kr til ovenlys, loftsplader
og garderobefaciliteter. Salten Skov 9.200 kr. til slibning og
lakering af gulvet i salen.

Kommende møder
25/2 kl. 17 Byrådsmøde, Silkeborg rådhus
26/2 kl. 18 Toftebjerg Medborgerhus: En bid af Balkan - Liga Syd
kulturmøde m. spisning (Tilmelding aht. spisning tlf. 8722 1980)
13/3 kl. 19.30 Jens Bæks Gård: Borgermøde om Birkebos fremtid.
Liga Syd / Skovlandet lokalråd m. rep. fra Kommunen. Fri Entré
27/3 kl. 19.30 Toftebjerg, samtalemøde præsten og købmanden. Liga
Syd / Them-Salten lokalråd. Fri entré
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