
13. september 2018

Silkeborg Syd har mistet indflydelse i storkommunens byråd. 
Fra 4 folkevalgte ved kommunesammenlægningen i 2007 til    
én enkelt i forrige periode! 

Hvorfor? Det er der svar og forhåbentlig også løsninger på, når 
Kommunalpolitisk Forum inviterer til debatmøde 9. oktober. 
Alle er velkomne kl. 19 i Toftebjerg Medborgerhus.

Aftenen indledes af Danmarks førende kommunalforsker og 
TV-kommentator på kommunalpolitiske spørgsmål, Roger 
Buch (foto / omtale i MJA). Spørger man ham, hvad kommunal-
reformen har betydet for udkantsområder, vil han svare: Det 
står værre til, end I aner!

Indlæg er der også af Poul Erik Skov Heunecke og Bent 
Jensen, formænd for henholdsvis Socialdemokratiets fælles-
ledelse i Silkeborg kommune og Them-Bryrup Venstre-
vælgerforening. De 2 partier har valgt at sammenlægge / 
henholdsvis at bevare lokale vælgerforeninger. 

At et aktivt lokalpolitisk arbejde kan have betydning, synes 
tidligere Kjellerup kommune at være eksemplet på. Området 
har øget sin repræsentation i Silkeborg byråd. Rasmus Viuff, 
Midtjyllands Avis’ redaktør i Kjellerup, giver sin journalistiske 
vurdering af et politisk liv, der stadig er dybt funderet i 
områdets nærmiljøer.                                  
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I storkommunen er         
Them kommune gået         
fra 41 til 7 lokale 
byrådskandidater

kpFORUMsyd                 4 /2018

Der er svigtet, men hvem har svigtet? Du inviteres til 
debatmøde om det lokalpolitiske engagement!

Viser Kjellerup vejen til 
lokal indflydelse?

                -Politik er ikke damete
                   med blødt brød !
        Ritt Bjerregaard
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Stormøde Them - stormøde Bryrup    
Men allerførst skal vi have afviklet 2 stormøder, som bør 
tiltrække sig din opmærksomhed. Desværre holdes møderne i 
Them og Bryrup den samme aften - onsdag den 26. sept! 

THEM-SALTEN LOKALRÅD inviterer til dialogmøde i 
Toftebjerg Medborgerhus kl. 19, hvor deltagerne skal 
drøfte “fremtidens lokalområde” og bl.a. opliste muligheder for 
de unge, aktive grønne områder, samarbejde mellem foreninger, 
og hvordan Them-Salten områdets attraktive muligheder kan 
formidles.

OUTDOOR-forstad SILKEBORG SYD er overskriften 
på et dialogmøde samme aften for outdoor-aktører i kommu-
nens sydlige del. Det holdes på Bryrup Camping kl. 18, og i 
mødets ånd startes med en gåtur i det bakkede terræn! 

“Ambitionen med mødet er at skabe en dialog om, hvad der skal til for, 
at jeres område i højere grad kobles til visionen om Silkeborg som 
Outdoor Hovedstad”, siger kommunens outdoor koordinator 
Bjørn Søvsø.

Stig Skovby, Liga Syd, har tidligere i år drøftet outdoor politik 
med formand for kommunens kultur- og fritidsudvalg, Johan 
Brødsgaard. Liga Syd har derfor tilbudt sig som tovholder af de 
fælles initiativer, som “folkemødet” i Bryrup måtte beslutte sig 
for at forfølge.

Mødet i Bryrup er nemlig optakt til det 2 dage lange folkemøde 
i Silkeborg fredag og lørdag den 28. og 29. sept. 

Lokalrådene skal her være opmærksomme på, at den årlige 
konference mellem kommunens Nærdemokratiudvalg 
og lokalrådene indgår som et element i Folkemødet. Det er 
lørdag kl. 9 i Medborgerhuset i Silkeborg.

Lørdag kl. 13.50 udpeges så årets lokalområde, der modtager 
hædersbevisningen af borgmester Steen Vindum.
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SILKEBORDG:                          
Folkemøde med 
lokalrådskonference

THEM:                                    
Vær med til at drøfte 
fremtidens lokalområde

OBS: Kommunalpolitisk Forum inviterer debat om               

bosætning i Syd. Mere om det i næste nyhedsbrev.                                                      
Reserver 6. november Toftebjerg kl. 19

BRYRUP:                      
Silkeborg SYD som 
Outdoor-forstad
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Folkemødets omkring 130 arrangementer over de 2 dage    
favner bredt med bl.a. indlæg af lokalråd fra Vinderslev, Gjern 
og Sorring-Voel. Sidstnævnte om landsbyklynge-samarbejdet 
mellem de 2 byer. 

Link til Folkemødet i Silkeborg, der er centreret om det 
nyrenoverede Campus område ved Bindslevs Plads (foto).

Skoven skal passe sig selv               
Naturstyrelsen offentliggjorde onsdag, at 13.800 hektar 
statsskov skal udlægges som urørt skov. Denne ultimative 
fredning på naturens egne vilkår berører 45 skovparceller.  

I vores område er det 
158 ha af Velling Skovs 376 ha
187 ha af Silkeborg Sønderskov (nord for Høgdal)
10 ha Odderholm mellem Gudensø og Mossø
10 ha ved Klostermølle
420 ha af Silkeborg Vesterskov

Link til Naturstyrelsens plan. Planen tillader, at vi alle frit kan 
bevæge/opholde os i de berørte skovområder!

Busser forsvinder 
Region Midt varslede for længe siden, at der skulle spares 46 af 
regions trafikbudget på 343 mio. kr. Først forleden stod det så 
klart, hvilke 27 busruter der lukker, hvis ikke de berørte 
kommuner bidrager økomisk! 

I vores område er det 
Rute 110: Silkeborg-Brædstrup-Horsens
Rute 926X: Viborg-Vejle

Om regionens krav siger formanden for kommunens Plan- og 
Vejudvalg, Hans Okholm, til MJA: “Regionen har givet os en 
pistol for brystet…. Vi har ikke 4-5 mio. kr. ekstra til at betale 
for busserne”.

VRADS RENSNING - AFGØRELSE UDSAT 
Kommunens klima- og miljøudvalg har endnu engang udsat 
afgørelsen. Udvalget ønskede på sit møde her i september, at 
der “udarbejdes et alternativ med en decentral løsning/

�3

https://samskabelse.silkeborgkommune.dk/Folkemoedet-Silkeborg/Program-for-Folkemoedet-i-Silkeborg
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturpakken/
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rensning, hvor de økonomiske, drifts- og miljømæssige forhold 
er belyst”.

Kommunens teknikere har ellers indstillet at nedlægge rense-
anlæggene i både Vrads og Hjøllund for så at ledningsføre  
spildevandet til Them og siden til kommunens store renseanlæg 
Søholt i Silkeborg. 

SKÆRPET  TILSYN I HJØLLUND                    
Ralgravning giver fortsat problemer i Hjøllund. Kommunens 
Plan- og Vejudvalget vil hjælpe byen ved at indsnævre Adlersvej 
for den tunge trafik til graveområdet. Et gennemkørselsforbud 
fra 2014 har åbenbart ikke været nok.

Såvel Plan/Vej som kommunens udvalg for Klima/Miljø har 
indskærpet Region Midtjyllands tilsynspligt. Eksempelvis har 
støjafskærmningen i Hjøllund været mangelfuld.

KOMMUNEBUDGET PÅ 5,5 MIA. KR                 
September er budgetmåned. Rammerne for kommunens 2019-
økonomi skal fastlægges. Budgettet viser en driftsramme på 
lige godt 5,5 mia. kr., som - trods sin betydelige størrelse - er 
120 mio. kr. mindre end indeværende år.
Byrådets 1. behandling er nu på mandag den 18. september. 
Frist for ændringsforslag til budgettet er 27. september, inden 2. 
behandling og vedtagelse den 10. oktober.

De vigtigste møder 
18. september kl. 17: Byrådsmøde 1. behandling af budget 2019 
24. september kl. 17: Ordinær byrådsmøde, Silkeborg Rådhus
26. september kl. 18: Outdoor Silkeborg Syd, Bryrup Camping
26. september kl. 19: Them-Salten Lokalråd, dialogmøde om 
områdets muligheder, Toftebjerg Medborgerhus
28.-29. september: Folkemøde, Bindslevs plads, Silkeborg
9. oktober kl. 19: Kommunalpolitisk Forum, debat om 
lokalpolitiske initiativer, Toftebjerg Medborgerhus
10. oktober kl. 17: Byrådsmøde 2. behandling budget 2019
29. oktober kl. 17: Ordinært byrådsmøde, Silkeborg Rådhus
6. november kl. 19: Kommunalpolitisk Forum, fokus på 
Bosætning Syd, Toftebjerg Medborgerhus
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Kommunalpolitisk Forum Silkeborg Syd er et initiativ under LigaSyd.  
Nyhedbrevet må gerne videresendes.  Link til tidligere udsendte nyhedsbreve  

Redaktion Jens Bloch. Evt. kommentarer sendes til : blochansen@gmail.com
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