: Fugtig varm juni gør bonden fattig
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Mandagens byrådsmøde
LEGEPLADSER - Egevej i Salten står
til at få ny sansegynge, legetårn og
rutsjebane for 35.0000 kr. Derimod
tegner det ikke til, at dagplejens
ønske for Bøgebakken i Gjessø får
plads i budgettet i denne omgang.
VESTERLUND - Byrådet skal se på en
ny lokalplan for det 40 ha store sommerhusområde. Udgangspunktet er
ikke, at der skal ske ændringer. En ny
lokalplan skal blot præcisere, at området er udset til små sommerhusgrunde. Link til lokalplan
CYKELSTI Them-Katrinedal - siden
1970 et gentaget ønske. Nu ser der
ud til at ske noget, hvis byrådet tilslutter sig Plan- og Vejudvalgets
prioriterede Cykelplan 2020. Her
optræder 1,7 km mellem Frisholm
og Katrinedal med cykelbaner til en
pris af 5,6 mio. kr. Seneste trafikmåling (2010) viste en døgntrafik på
2.187 biler.
THEM - Askehuset og Them Børnehave samles organisatorisk som ét
børnehus med to afdelinger. Det skal
driftsoptimere institutionerne, som
de næste år har færre børn. Ændringen medfører nogle bygningsmæssige ændringer. Byrådet skal finde 2
mio. kr. til ombygningerne.
BENT JENSEN - Venstres 1. suppleant med bopæl i Them, erstatter
borgmester Steen Vindum, der er på
ferie, på mandagens møde.
Borgmesterhvervet og borgmesterkæden overtager Bent Jensen dog
ikke på byrådsmødet, hvor det hverv
udføres af viceborgmester Søren
Kristensen, S.

Sårbart men godt badevand
Den varme og solrige sommer 2018 var en udfordring for kommunens
13 badesøer. Vejret gav grundlag for “en større mængde alger end de
seneste år”, selv om det ikke havde indflydelse på den hygiejniske kvalitet af badevandet, der beskrives “som udmærket uden forhøjede
værdier af fækale bakterier” i Silkeborg kommunes badevandsrapport.
Flere søer blev dog ramt af badeforbud, fordi algevæksten gav forekomst af giftige blågrønalger. For de lokale badesøer er konklusionen
generelt:
Bryrup Langsø: Tilbageslag fra en tydelig forbedring i 2017. Blågrønalger og badeforbud fra 7. august. Som årsag nævnes søens “interne
belastning af næringsstoffer fra tidligere udledning af spildevand”.
Gjessø: Har de senere år vist tegn på øget algevækst. Badeforbud 18.
juli-14. aug pga blågrønalger. Synderen menes at være tis fra
badende, næringsstoffer fra regnvand og gødning fra haver.
Thorsø: Siden 2010 massiv opblomstring af blågrønalger. Kommunen
arbejder på at identificere kilder til tilløb af næringsstoffer, bl.a. fra
sommerhusområdet. Der ventes en forbedring efter kloakering.

Nye toiletter til Vrads station
Veteranbanen Bryrup-Vrads markerer et mange-dobbelt jubilæum 9.
juni foruden indsættelsen af nyrenoveret togmateriel.
Næppe er jubilæet overstået før VBV går igang med forbedring af
toiletforholdene på Vrads station. Byrådet ventes mandag at støtte
renoveringen med 180.000 kr. VBV stiller selv med et tilsvarende
beløb!
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Sådan stemte Silkeborg Syd til EU-valget:
%

A

B

C

F

I

N

O

V

Ø

Å

%

Bryrup

20,6

10,5

4,8

12,4

1,8

4,7

12,1

23,8

4,1

5,4

67,3

Gjessø

19,6

7,7

7,4

12,9

3,0

2,3

9,4

29,6

3,8

4,2

76,5

Hjøllund

12,0

10,5

3,5

16,7

1,2

8,1

9,3

20,5

9,3

8,9

68,2

Them

20,8

8,9

5,5

12,2

2,4

3,2

13,0

27,3

3,5

3,2

68,5

Virklund

18,2

12,1

7,1

12,5

2,4

2,8

7.6

30,4

3,0

4,0

78,7

A = Socialdemokratiet, B = Radikale Venstre, C = Konservative, F = Socialistisk Folkeparti,
I = Liberal Alliance, N = Folkebevælgelsen mod EU, O = Dansk Folkeparti, V = Venstre,
Ø = Enhedslisten, Å = Alternativet

Bryrup: Her stemte 1.096 vælgere.
Der var fremgang for A, B, F, V, Ø og Å. Tilbagegang for C, I, N og O (med -13,5%)
Gjessø: Her stemte 666 vælgere.
Frem- og tilbagegang som i Bryrup. Liste O fik i 2014 hver fjerde stemme i Gjessø.
Hjøllund-Vrads: Her stemte 260. Modsat andre valgsteder gik også A og F tilbage her. N blev
næsten halveret og dog markerede EU-modstanden sig: Ø fik ved sin første opstilling 9,3% af
stemmerne.
Them: Her stemte 1.886 vælgere. Bemærkelsesværdigt var det, at V gik hele 5% frem, mens O
blev mere end halveret.
Virklund: Her stemte 2.014 vælgere. V gik godt 9% frem. O mistede 2/3 af vælgerskaren fra 2014.
Trods en pæn stemmeprocent på 7,1 blev C næsten halveret.

