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Ny prognose: Flere i nord - færre i syd
Øget plus i Virklund, Gjessø
og Them-Salten
Større minus for
Bryrup-Hjøllund

Velkommen til det andet nyhedsbrev siden starten i Kommunalpolitisk Forum Silkeborg Syd for 2 måneder siden.
Denne gang kigger vi på kommunens nyeste befolkningsprognose for 2018-31. Sidste år forudsagde kommunen en vækst i
befolkningstallet frem til 2030 på under 2% i den gl. Them
kommune.
Den nye prognose lægger yderligere ét år til perioden - ét år
med forestillinger om samlet bedre vækst for hovedparten af
området, men også i syd en større tilbagegang. For tidl. Them
kommune skønner kommunen nu en samlet fremgang på +2,9%
- fordelt således i Silkeborg Syd.
Estimeret udvikling i de 2 prognoser:
2017-30
2018-31
Silkeborg i alt
+10,5 %
+12,1 %
Virklund
+19,0%
+22,6 %
Tidl. Them kommune:
Gjessø
+ 12,3 %
+14,1 %
Them-Salten
- 0,2 %
+ 4,2 %
Bryrup-Hjøllund
- 0,6 %
- 4,1 %
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Som man siger om prognoser: Man kan vælge at bruge dem,
som en beruset bruger en lygtepæl - til støtte, men ikke til
oplysning! Men hvordan ramte prognosen egentlig i 2017?
Markante ændringer
på bare ét år

Faktisk udvikling 2017
Silkeborg i alt + 0,9 %
Virklund
+ 0,5 %
Gjessø
- 2,2 %
Them-Salten
+ 0,9 %
Bryrup-Hjøllund - 1,6 %

/

Faktisk antal indbyggere
92.023
3.485
1.240
3.656
2.652

* Prognosen 2017 forudsagde 7.586 personer i den gl. Them kommune.
Det faktiske tal blev 7.548 personer - eller 0,5 % færre.
Prognose 2031 forudsiger, at byerne til den tid vil have
Virklund
4.272 indbyggere
Gjessø
1.415 indbyggere
Them-Salten
3.810 indbyggere
Bryrup-Hjøllund
2.541 indbyggere
Skolerne synes sikre
- eller …. ?

Prognosen for skolerne
For de 4 skoler i Silkeborg Syd tegner prognosen dette billede:
Elevtal 2017
2018-31
prognose / faktisk
forventet
Virklund
504 / 501
481 til 589
Frisholm
477 / 480
465 til 383
Bryrup
294 / 291
286 til 232
Gjessø
145 / 149
140 til 136

Nyt byrådsmedlem fra Syd
Silkerborg byråd vil på sit møde på mandag indstille, at Find
Poulsen (foto) indtræder som nyt medlem af den socialdemokratiske byrådsgruppe som vikar for den sygemeldte Jonas
Sivertsen, Silkeborg.
Dermed indtager Find Poulsen den byrådstaburet, han var
tildelt på valgaftenen i november - for dagen efter at få den
frataget, da fintællingen viste, at en del stemmer fejlagtigt var
tildelt ham frem for partifællen, Ivan Greve.
Find Poulsen indtræder i byrådets klima- og miljøudvalg og i
børne- og ungeudvalget.

Them-Salten rykker sammen
For snart 50 år siden ønskede den nydannede Them kommune,
at Them og Salten skulle flyde sammen. Det satte Århus Amt
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en stopper for, da Amtet ville reservere jord, så SilkeborgHorsens landevejen kunne forlægges lige netop midt mellem de
2 byer.
Sådan gik det jo ikke. Tværtimod har Silkeborg kommunes
Klima- og Miljøudvalg netop vurderet, at et nyt 3,6 ha stort
boligområde i forlængelse af Magnolievej i Salten ikke behøver
yderligere miljøvurdering for at kunne realiseres. Udstykningen
vil rumme 15 parcelhusgrunde og 44 tæt-lav bebyggelse.
Foruden den eventuelle udstykning resterer der stadig et større
landbrugsareal mellem Them og Salten, inden den gamle
kommunes ønskedrøm er en realitet.

En million til bedre bymiljø
Kommunen frigiver i år én mio. kroner til forskønnelse af bymiljøet i landsbyerne. Ansøgningsfristen er i oplægget fra Planog Vejudvalget den 20. maj.
Lokalråd kan søge maksimalt 250.000 kr. pr. projekt. Betingelsen er, at byfornyelsen skal ske på oﬀentligt vejareal, at ideen
skal skabe værdi i landsbyen, have en rimelig pris i udførelse og
være tilsvarende enkel i drift og vedligehold.
Udvalgte projekter vil blive realiseret i efteråret 2018.

Nærdemokratisk nærkontakt
“I tager ejerskab. Mangler der fliser ved hallen, lægger I dem.
Jeg er ikke sikker på, at det ville ske i en stor by”, lød det anerkendende fra formanden for byrådets Nærdemokratiudvalg,
Martin Jakobsen, der som den første gæstede det nystartede
Kommunalpolitisk Forum Silkeborg Syd tidligere her i april.
Samtidig tog det kegler blandt de 23 fremmødte, at formanden
lovede besøg af Nærdemokratiudvalget i samtlige kommunens
28 lokalråd i denne valgperiode.
Og den gode stemning slog for alvor igennem, da Martin
Jakobsen afslørede nyheden om én mio. kommunale kroner til
byfornyelse i landområderne (se ovenfor!).
Søren Goldmann, Them, selv mangeårigt byrådsmedlem i
Them og Silkeborg kommuner, saluterede for Martin Jakobsens udmeldinger: “Det er første gang, jeg oplever, at nærdemokratiet bliver taget alvorligt i den politiske dialog. Tak for det!”
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Nærdemokratiet på tourné
Kommunens Nærdemokratiudvalg vil i denne valgperiode
besøge Virklund lokalråd i 2018, Them-Salten lokalråd i 2019,
Skovlandet i 2020 og Gjessø lokalråd 2021. Alle steder for at
lytte til, hvordan de enkelte lokalråd oplever den kommunale
nærdemokrati-forståelse, om hvordan lokalt foreningsarbejde
kan styrkes, og hvordan udvalget kan hjælpe det på vej.

Lokalrådene på plads
Områdets lokalråd har gen- og nyvalgt sine formænd. Tidligere
i år tiltrådte Kim Egeskov som formand i Them-Salten lokalråd. Det samme er Erik Markvad for Skovlandet og Ove
Trankjær for Katrinedal.
Følgende fortsætter på formandsposten: I Gjessø Flemming
Madsen, i Virklund Lars Vigh, Erik Markvad i Vinding, Agner
Thulesen i Vrads og Poul Arne Madsen i Hjøllund. I Bryrup har
byens borgerforening indsat Heidi Ljunggren Nørholm, Kirsten Klitte Sørensen og André Ingeberg Christensen i Skovlandets lokalråd.

Nej til Egnsarkivet
Egnsarkivet for den tidligere Them kommune og Them
Museum har trange kår i den gamle stationsbygning på
Østervang i Bryrup. Derfor så arkivet sin chance, da biblioteket
i Them blev flyttet til Toftebjerg Medborgerhus.
Men nej! Da kommunen bevilgede ombygningen af Toftebjerg,
var det under den forudsætning, at 2 kommunale bygninger i
Them kunne fjernes fra det kommunale driftsbudget. Rådhuset
ved Them Centret er nu væk. Hvad der skal ske med det
bevaringsværdige rådhus/bibliotek på Silkeborgvej er uvist.
Kulturudvalget siger kun, at det ikke vil lade det overgå til
Egnsarkivet, for så skal driften fortsat trækkes fra udvalgets
driftsbudget - og det ønsker udvalget ikke!

Vrads rensning i høring
Kommunen var modtaget de første indsigelser mod planen om
at nedlægge renseanlæg i Vrads og Hjøllund for at sende spildevandet rørlagt til renseanlægget i Them. Beboerne i Vrads har
på et godt besøgt borgermøde med repræsentanter fra Silkeborg kommune atter plæderet for sin decentrale og billigere
løsning. Fristen for indsigelse er 13. maj.
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Virklund Outdoor
er en afdeling af byens boldklub, der vil etablere en såkaldt
grejbank for at give øget adgang til naturen for alle. Det er et
projekt til godt 100.000 kr. Fritidsrådet har støttet med 15.000
kr., fordi ideen flugter med rådets fokus for 2018; nemlig at
finde nye veje at bruge naturen og at støtte det lokale skole-/
foreningssamarbejde.
Grejbanken vil stille kano, kajak, sub-boards, sikkerhedsudstyr
og fiskenet til rådighed for interesserede.

Bryrup Borgerforening
får 25.000 kr. til en skaterrampe, der ventes at koste godt og vel
det dobbelte. Fritidsrådet hæfter sig ved, at etableringen og
brugen kommer til at ske i tæt samarbejde med Bryrup Skole
og byens idrætsforening som et godt supplement til et øget
fokus på bevægelse.

Askehuset i Them
skal have nyt køkken. Oprindeligt havde byrådet afsat 1 mio. kr.
til renovering af både Skovbuen i Gødvad og Askehuset, men
alene daginstitutionen i Gødvad vil kræve det fulde beløb.
Kommunens Børne- og Ungeudvalg har indstillet, at der gives
en tilsvarende anlægsbevilling til Askehuset, der på hverdage
laver mad til 100 personer.

Kalenderen
BYRÅD 30. april kl. 17, Rådhuset
LIGA SYD Plantebytte 5. maj kl. 14, Toftebjerg Medborgerhus
LIGA SYD Fugletur 27. maj kl. 6 Salten Skov
BYRÅD 28, maj kl. 17, Rådhuset

Kommunalpolitisk Forum Silkeborg Syd er et initiativ under LigaSyd med det formål at skabe fælles
opmærksomhed på lokalpolitiske udfordringer, der kan være ved at ville leve det gode liv i en perlerække af små bysamfund i det vidtstrakte, naturrige område, som udgør en fjerdedel af storkommunens areal!
Det er gratis at modtage KpFORUM nyt!
Du er derfor også velkommen til at dele denne udgave med venner og bekendte. Nyhedsbrevet
udkommer efter behov, men min. én gang mere inden sommerferien.
Kommentarer sendes til:

Jens Bloch, mail: blochansen@gmail.com
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