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Boliger til landsbyer

|

Them kan råde over gl. rådhus

Virklunds nye kvarter
Byrådet tager mandag stilling til et
nyt boligkvarter med 51 åbne/lave
boliger i det kuperede terræn mellem Gunildshøj og Silkeborg Vesterskov (se th).

Link til lokalplanen

Skovlandet inviterer
Er skolen først lukket, er det svært at
bryde den nedadgående spiral. Så
lad os forebygge, siger Skovlandets
lokalråd og inviterer til åbent hus i
det naturrige skoledistrikt i efterårsferien (19/10).
Men forinden skal dagen planlægges. ALLE er derfor velkomne til et
idé-møde tirsdag den 30. april i
Vrads forsamlinghus. Her redegøres
bl.a. for bosætnings-kampagnen
Silkeborg kalder, for lokal befolkningstilvækst og div. udstyknings-

Ny boligpolitk på vej?
Byrådet er klandret, at det går “efter de lavthængende frugter” af den
oplagte boligeksplosion langs motorvejen og har forsømt at bidrage
til fordeling af bosætning i kommunen i øvrigt.

.

Nu kan en håndsrækning til landsbyerne være på vej. Dels hæver kommunen kvoten for almennyttigt boligbyggeri fra 50 til 75 årligt. Yderligere skal en ny fordelingsplan sikre, at specielt landsbyer tilgodeses.

muligheder.

Planen gælder 2020-21 og drøftes 7. maj med boligselskaberne med

Kommunens Nærdemokratiudvalg

en forventning om vedtagelse i byrådet i september. Planen i sin nu-

har støtte Skovlandets bosætnings-

værende form berører 2 byområder i ydre Silkeborg og 9 lokal-

dag med 10.000 kr.

samfund. I Syd: 15 kvoter til Gjessø / 15 til Them / 10 til Bryrup.

Kort & godt

Virklund får ikke andel i fordelingen, der primært sigter mod at

THEM GL. RÅDHUS får lov at bestå

kan have af, at tilvækst bedrer fastholdelsen af lokale butikker.

på byens vilkår, hvis ellers byen kan
finde en struktur, der overtager drift
og vedligehold. Dermed har kommunens økonomiudvalg valgt at lytte
til de 1.003 protestunderskrifter.
BRYRUP SKATER med en plan om

understøtte den synergieffekt, et skoledistrikt med under 350 elever

Forventet skole- og boligudvikling 2019-2032
Bryrup skole

15 klasser til 11 300 elever til 256

Frisholm skole 21 klasser til 19 470 elever til 389
Gjessø skole

8 klasser til 7

134 elever til 127

Virklund skole 20 klaser til 27

468 elever til 578

en (træfiber-støjisoleret) skater-

Bryrup 26 rækkehuse + 20 parcelhuse / Bryrup/Vinding land 5 parcel-

rampe ved byens hal og skole. Byens

huse / Vinding 5 parcelhuse / Hjøllund 3 parcelhuse

Borgerforening har søgt kommunalt

Gjessø: 64 parcelhuse + 28 rækkehuse

tilskud på 45.000 kr. og skaffer tilsva-

Them: 94 parcelhuse + 14 rækkehuse / Them-Salten land 5 parcelhuse

rende selv. Behandles i byrådet nu

Salten 15 parcelhuse + 30 rækkehuse

mandag 29. april.

Virklund: 74 parcelhuse + 30 rækkehuse + nyt kvarter (82 parcelhuse).
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