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Beboertal i plus | Virklund skal vælge | Hvad med Birkebo?

Ny i Liga-bestyrelse
Virklund er nu repræsenteret i
Liga Syds bestyrelse. Generalforsamlingen gav nyvalg til
Jess Hardlei, Virklund, som
afløser for Ove Hjort Søndergaard. Se bestyrelsens beretning på ligasyd.dk.

Loft over “løn” til
frivilligt arbejde
Frivillige foreninger må regne
med strammere regler for
omfanget af “frivilligt arbejde”,
når der søges kommunalt tilskud til lokale projekter. Der
sættes et loft på 100 kr. pr
frivillig time. Samtidig kan de
frivillige timer maks. udgøre
20% af det samlede anlægsbudget. Kommunen støtter
fremover med maks. 2 mio. kr.

Hva’ så Bryrup?
Lokalrådets og Liga Syds debatmøde om Birkebos fremtid
gav den afklaring, at plejeafsnittet Skovly udvides i 2022,
hvorefter Birkebo lukkes som
plejehjem!
-Hvad Birkebo derefter skal
bruges til, er op til Bryrups
borgerne at komme med
forslag til, opfordrer Gitte
Willumsen, Sundheds- og
Ældreudvalget i MJA.
Referat på ligasyd.dk
Redaktion: Jens Bloch

Trods modstand fra den kommunale administration fik Them-Salten
Lokalråd politisk opbakning til fodgængerfelter i Salten og Them. De
er nu etableret - som her ved Them Centret

Positive beboertal
Kommunens nyeste befolkningstal (til-/fraflyttede, fødte/døde)
viser et positivt skifte for Silkeborg Syd:
2017
2018
Them-Salten
+ 18
+ 36
Virklund
+ 17
+ 10
Gjessø
- 28
- 7
Bryrup-Hjøllund
- 42
- 5
Fra et minus på 35 personer i 2017 til +34 personer i 2018 for
vores fire byområder

Virklund skal beslutte et butikscenter
Virklund skal nu vælge mellem 3 scenarier for et nyt bycenter i
byen. Borgere har frist til 3. april for yderligere skriftlige kommentarer ud over de, som allerede fremkom ved et velbesøgt
borgermøde tidligere i marts. Fra kommunens Plan- og Vejventes en afklaring inden sommerferien.
En beslutning, som kan række ud over bydelen vest for Horsensvej. Institut for Centerplanlægning skønner, at 2 nye
dagligvarebutikker - en Superbrugs og Rema 1000 - i det
tidligere IdéMøbler-kvarter vil trække en vareomsætning på 16
mio. kr. årligt ud af Them.
Af-/tilmeld nyhedsbrevet - mail:

blochansen@gmail.com

