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Det kan være meget
godt med de lange
debatter,
når bare de batter!
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De næste års plejeplan
Kommunens Sundheds- og Ældreudvalg har sendt sit forslag til
plejeboligplan i høring. Erik Markvad, talsmand for Skovlandets Lokalråd, skriver om indholdet:
2021: Indflytning

nye plejecenter
Birkebo-Skovly

i det

Der bygges nyt plejecenter med 48 pladser i Alderslyst, renoveres i Fårvang og nyt Birkebo-Skovly. Alle tre plejecentre
ventes færdiggjort i 2021.
Som noget nyt er plejeboligplanen ikke opdelt i lokalområder.
Det betyder, at man ikke længere kan aflæse dækningsgraden af
lokale plejehjemspladser i forhold til områdets andel af borgere
på 80 år og derover.
Men man kan se, at Silkeborg Syd har 74 af de nuværende 675
plejehjemspladser i kommunen. De fordeler sig med 24 i
Virklund, 25 Toftevang og 25 Birkebo-Skovly.
I dag er dækningsgraden for hele kommunen 17,8 %. Da der
bliver flere ældre, vil dækningsgraden - trods en tilvækst i
planperioden på 48 nye plejehjemspladser - falde til 16,4%.
Heraf er de 73 pladser (dækningsgrad 13,8 %) placeret i
Silkeborg Syd i 2021.
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I plejeboligplanen bygges et nyt Birkebo-Skovly med 24 pladser
til indflytning i 2021. Hvordan kommunen forholder sig til de
12 gule ældreboliger mellem Birkebo og Skovly, når Skovly og
Birkebo skal bygges sammen, fremgår ikke af planen.
Link til Plejeboligplanen. Planen er i høring hos Handicap- og
Ældrerådene frem til 23. august

Oﬀentlig anerkendelse
Tjener som eksempel
på et bredere
samarbejde

Kommunens Nærdemokratiudvalg har - efter ansøgning - valgt
at støtte Liga Syds nystartede Kommunalpolitisk Forum
Silkeborg Syd med 10.000 kr. til "gennemførelse af aktiviteter
til fremme af nærdemokrati, aktivt medborgerskab og
udvikling af fællesskaber i Silkeborg Syd".
Formand for Nærdemokratiudvalget Martin Jakobsen siger om
beslutningen: "Det er et spændende, tværgående initiativ, der
er taget i Syd. Det medvirker til at perspektivere de
overordnede problemstillinger. Det kunne godt være en
arbejdsform, andre lokalråd også kunne have gavn af ".

Tre temamøder i efteråret
Temaer: Lokalpolitik,
bosætning og
outdoor-potentiale

Nærdemokratiudvalgets støtte vil medvirke til at gennemføre
de temaaftener, Kommunalpolitisk Forum og Liga Syd
planlægger for efteråret 2018 om
- vælgerforeningernes lokalt politiske arbejde
- bosætningen i Silkeborg Syd og
- Silkeborg Syds Outdoor potentiale.

Udenfor - der sker bare ikke noget…
Budskabet kom råt for usødet, da boligøkonom Curt Liliegreen, Boligøkonomisk Videncenter, var hovedtaler på det
oﬀentlige møde om byplanlægning, som kommunens Plan- og
Vejudvalg inviterede til i det nye Campus Bindslev den 20. juni.
Uden omsvøb hed det fra chefen for den filantropiske Realdanias boligtænketank: “Flytningen mod byerne er ustoppelig.
Den efterlader i virkeligheden kun smuler uden for København
og til dels Aarhus. Silkeborg klarer sig fint i Midtjylland, men
generelt: Bare få kilometer fra disse bymæssige magneter sker
der ingenting!”
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Mødet var Plan- og Vejudvalgets bidrag til større klarhed over
kommunens bosætningspolitik. Fokus er - fremgik det i
udpræget grad - i og om Silkeborg, “men”, lød det fra udvalgets
formand Hans Okholm, “vi får også henvendelser fra folk, der
vil bygge uden for” - eksemplificeret af formanden i Virklund,
Kjellerup, Fårvang, Sinding, Salten og Thorning.
Om boligudviklingen i det hele taget sagde Curt Liliegreen:
Den går mod udlejnings-/etageboliger og tæt lav klyngebyggeri.
Parcelhuset er ikke længere på dagsordenen.

15 forslag til mere landliv
Men uanset centralisering skal folkefattige dele af kommunen
også kunne tiltrække tilflyttere. Derfor er det en kommunes
pligt til at lave udviklingsplaner for områderne!
Sådan konkluderer Udvalget for levedygtige Landsbyer,
der er nedsat af regeringen, S og DF. I rapporten, som du kan
linke til forneden, er rådene videre:
- Overordnet skal der afsættes flere midler til Landsbyfornyelse, bl.a. tilskud til nedrivning af forfaldne, forladte
boliger. Overskydende huse skal fjernes for at gøre det
attraktivt at bosætte sig og for boende at blive
- Fra 2019 afsættes 330 mio. kr. årligt i en 10-årig periode til
landsbyfornyelse
- boligjobordningen skal også omfatte lønomkostninger til
nedrivning af boliger i landzone
- stat og kommune skal arbejde for at planlægge tilfredsstillende kollektiv trafik på landet
- bedre mobildækning
- erhvervsfremme med mere fokus på landbyernes faciliteter
og potentialer
- planloven skal forpligte kommunerne til at gennemføre en
strategisk planlægning for landsbyer og landområder
11 mio kr i støtte til lokale initiativer
Landsbyerne nu og i fremtiden
Regional- og Landdistriktspolitisk redegørelse her

Virklund under forandring
Kommunen har besluttet at udarbejde en lokalplan for en del af
det tidligere industrikvarter ved Mørksøvej (nord for
Korshøjvej - se pkt. 11 Plan/Vej). Her vil en privat byggeinvestor
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indrette nyt boligområde med 24 gårdhavehuse i 2 etager og
terrasse på taget foruden 68 lejligheder i 17 etageejendomme.
I det hele taget er industri- og butiksområdet øst for Horsensvej og arealerne på begge sider af Mørksøvej i spil for et nyt
udviklingsområde (se pkt. 14 Plan/Vej). Kommunen vil bruge to
år til at udarbejde en helhedsplan med mulighed for
dagligvarebutik og yderligere boligområder.
Yderligere skal der udarbejdes en lokalplan for 52 nye boliger
ved Hjortespringet i Virklund (se pkt. 12 Plan/Vej).
Den forventede tilflytning til Virklund skaber desuden behov
for mere børnepasning. Derfor er en planlagt nye børnehaveog vuggestue fremrykket til 2019-20.

Borgernes sikkerhed først
Kommunens Plan- og Vejudvalg gik stik imod det kommunale
embedsværk, da Them-Salten lokalråd atter fremførte ønsket
om fodgængerfelter i de to byer.
Embedsmændene sagde nej, fordi 4.844 gennemkørende biler i
Them (tælling 2016) og 5.738 i Salten (tælling 2017) er for lidt
trafik - efter skemaerne - til at berettige en fodgængerovergang.
Plan og Vej valgte dog befolkningens behov for tryghed og
bevilgede én overgang i hver af byerne.

Nye lokalplaner i høring
Lokalplan for nyt boligområde i forlængelse af Magnoliavej i
Salten er nu fremlagt og i oﬀentlig høring til 3. august.
Samme frist er der for revision af Lokalplan for Vinding. Den
skal gøre det muligt for et eksisterende landbrug at bygge ny
kreaturstald.
Kommunen vil i samarbejde med ejeren af det nedlagte Ansø
Dambrug forbedre vandkvaliteten i Salten Å. I det gamle
dambrug placeres bassiner til okkerfældning og yderligere
fjernes såkaldte betonstyrt for at bedre passagen for fisk.
Planen er fremlagt i høring i 4 uger fra 28. juni.
Link til sagen
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Den lille positive historie
finder vi i nabobyen Gludsted, der er én af tre i finalen til “årets
landsby 2018”. De øvrige er Fejø og fynske Ryslinge. Under
overskriften “Det nytter at gøre en indsats” har Gludsted med
300 indbyggere etableret friskole, som lige er udvidet, og sikret
børnehave såvel som købmandshandel.
Hvem, der vinder prisen, afgøres i august. Vrads vandt ved den
første prisuddeling i 2012 - dengang blandt 17 deltagende
landsbyer. I år efterstræbes titlen af 40 landsbyer. Den uddeles
af Landdistrikternes Fællesråd og Landsbyerne i Danmark.

Politisk eftertanke
“Tak for ingenting, Christiansborg” var forfatter Knud Romers
svada som debattør på Folkemødet på Bornholm. Om “udsultningen (Romers udtryk) af Udkantsdanmark” sagde han:
Centralisering er umenneskelig. Det er æstetisk grimt. Det er
ikke økonomien, der er målet. Økonomi er et middel, og
midlet skal bruges til mål, som bliver bestemt af menneskelige
hensyn, moralske hensyn, æstetiske hensyn…
Hans råd var: Vælgerne skal tage magten tilbage til
kommunerne, og de skal tvinge deres kommunalpolitikere til at
tale deres sag,. Vi skal have genbefolket hele landet og de små
institutioner tilbage. Romers salut på altinget.dk

Kalenderen
Rigtig god SOMMERFERIE til alle!
27. august:
Byrådsmøde
24. sept:
Byrådsmøde
7. oktober:
Liga Syd Løvfaldsmiddag
9. oktober:
Temaaften: Vælgerforeningernes lokalpolitiske
indsats - oplæg v. kommunalforsker Roger Buch
29. oktober: Byrådsmøde
KPF Temaaftener i efteråret:
Bosætning Silkeborg Syd
Outdoor-potentiale Silkeborg Syd
Kommunalpolitisk Forum Silkeborg Syd er et initiativ under LigaSyd med det mål at styrke lokalpolitiske initiativer,
der kan bidrage til det gode liv i den perlerække af små bysamfund i det naturrige område, som udgør en
fjerdedel af Silkeborg kommune!
Du er velkommen til at dele nyhedsbrevet med venner og bekendte.
Se tidligere udsendte på:
http://ligasyd.dk/nyt-komunalpolitisk-forum/
Redaktion Jens Bloch. Send dine kommentarer til : blochansen@gmail.com
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