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Byggeri på vej i Gjessø
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Them skal finde en løsning for det gl. rådhus

Det sker lokalt

Nyt fra den kommunale dagsorden

24/6 kl. 17 Byrådsmøde, Rådhuset

THEM-SALTEN Lokalråd har frem til 15. november til at finde en model, hvor det gl. rådhus på Silkeborgvej kan overtages vederlagsfrit.
Alle interessenter kaldes til debatmøde på Toftebjerg den 24. juni.
Kommunen har gjort overtagelsen betinget af, at kommunen ikke
senere skal bidrage til hverken drift eller vedligehold.

24/6 kl. 19 Them-Salten lokalråd:
Fremtiden for Them gl. Rådhus,
Toftebjerg
1/10: Liga Syd, borgerdebat:
Naturstrategi Silkeborg Syd
29/10 Liga Syd, borgerdebat:
At gøre det gode endnu bedre
26/11 Liga Syd, borgerdebat:
Lokalt beredskab, hvad nu hvis…
December Liga Syd borgermøde:
Kommunens udelivsstrategi

Dæmning i skoven
HAMPEN SØ - Naturstyrelsen vil
med en dæmning hæve vandstanden og bedre biodiversiteten i et
moseområde i det nordvestlige
hjørne af Hampen sø. Til formålet
foreslås Ålerenden - på kommunegrænsen mellem Silkeborg og IkastBrande kommune - opdæmmet.
Sidstnævnte er sagsbehandler i det
planforslag, som er i offentlig
høring.

Huspriser under niveau

VIRKLUND - Stigende børnetal i Virklund tvinger kommunen til at
udvide byens to børnehuse for 13 mio. kr. i 2019-20. Børnehaven får
20 og Troldehøjen 22-25 nye pladser..
THEM - Udsigtstårn og adgangsforhold til Bavnehøj i Hjortsballe Plantage skal forbedres for 200.000 kr. Den gamle signalhøj ved Them er
6-7 meter højere end Himmelbjerget.
THEM - Rema 1000 oplyser til Them-Salten Lokalråd, at der er tildelt
kvoter til alment boligbyggeri i 2 etager på rådhusgrunden.
BRYRUP - Kommunens anlægsbudget indregner frem til 2024 20,6
mio. kr. til Skovly-Birkebo Ældrecenter. Heraf 12,1 mio. de 2 sidste år.
APROPOS BUDGET - drøftes de økomiske rammer for 2020, og det
ikke uden vanskeligheder. Første estimat var, at der skal spares 90 mio.
kr. Heraf Sundheds- og Ældreudvalget 15 mio. kr. Iflg. MJA vil udvalget i så fald bede byrådet pege på, hvor der kan skæres.
FORSAMLINGSHUSE kan vente øget tilskud. Kultur- og Fritidsudvalget
indstiller, at det øges med 50% til 7.500 kr., og at “bedre formidling af
puljen” drøftes på et møde med forsamlingshusene.
BYFORSKØNNELSE - Them-Salten får godt 111.000 kr. til etablering
af tilslutningsteder til julebelysning på i alt 80 lygtepæle. Vinding får
35.000 kr. til sin cykeludsmykning af byen som markering af den
Nationale cykelrute.
Derimod må Gjessø vente på en ny puljeuddeling i 2020. Byens lokalråd har ønsket 225.000 kr. til at byforskønne en grund over for byens
købmand. Fra kommunens side er ønsket dog, at man først afklarer en
evt. placering af almennyttigt byggeri i området.

HUSPRISERNE - er stadig under
niveau fra før finanskrisen i 71 af
landets 98 kommuner.

Endelig har Virklund fået afvist de søgte 116.000 kr. til forbedring af
adgangsforholdene ved tandpleje og sportsareal på et areal, som ikke
ligger op til offentlig vej, hvad er kravet for at få del i midlerne.

Det gælder også Silkeborg kommune, om end kommunen rangerer på
netop 71. pladsen med - på det
tidspunkt boligsiden.dk opgjorde
sin statistik - en gennemsnitlig
kvm.pris på 13.890 kr. eller 7 kr.
under den gennemsnitlige kvm.pris
før finanskrisen!

GJESSØ - Byrådet skal tage stilling til at afsætte 4,5 mio. kr. til byggemodning af 12 parcelhusgrunde på et kommunalt areal på Planetvej.
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THEM - Da Them sogneråd placerede områdets centralskole i Frisholm, var det “langt ude på landet”. Nu rykker byen helt tæt på skolen.
Lokalplan 40-008 foreslår, at 8 ha mellem Frisholmparken i vest og
Dyrehaven/Them Østergård i nord får 50 åben/lave boliger.

Det var sidste LigaSyd-Nyt inden sommerferien
Alle ønskes en herligt afslappende ferietid !
Af- / tilmeld nyhedsbrevet - kontakt: blochansen@gmail.com

