24. oktober 2018

En vigtig forskel
mellem skak og
politik er, at charme
ikke spiller nogen
rolle i skak.
Red. Mikael Rode
(1908-1993)

Lokalpolitisk debat 9. oktober - forrest th Roger Buch, Skov Heunecke, Bent Jensen og Rasmus Viuﬀ

kpFORUMsyd

5/2018
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Silkeborg kommune forventer en 2-cifret boligvækst over de
næste 12 år - med Silkeborg Syd som undtagelsen!! Her er
forventningen én-cifret for Them-Salten og endda negativ for
Bryrup-Hjøllund! Undet ét tilskrives den tidligere Them kommune en boligvækst på 2,9%.
Spørgsmålet, der står tilbage, er, om det får betydning for
områdets skoler? Og hvad med dagligvarebutikkerne, hvis først
børnefamilierne fravælger kommunens sydlige del?
Initiativer og ideer, der kan vende udviklingen, står derfor
øverst på dagsordenen, når områdets lokalråd, Liga Syd og
Kommunalpolitisk Forum inviterer til debatmøde om
“Bosætningen i Syd” på Medborgerhuset i Them.
Det er tirsdag den 6. november kl. 19.00.

Nr. Snede viser vejen
Til at redegøre for de arealmæssige muligheder og skolernes og
daginstitutionernes fremtidige situation deltager Hans
Okholm, formand for byrådets plan- og vejudvalg, og Søren
Kristensen, viceborgmester og formand for byrådets børneog ungeudvalg.
Til at belyse andre boformer bidrager dir. René Skau Björnsson, Silkeborg Boligselskab, mens dir. Ole Nørgaard Andersen med Nr. Snede som eksempel bekræfter, at alternativ
byudvikling er en mulighed - også langt fra storbyens centrum.
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Som en af initiativtagerne til Nama Parken i Nr. Snede fortæller Ole Nørgaard Andersen, hvordan boligprojektet med 47
eje- og lejeboliger er kommet i stand i et samarbejde mellem
private investorer og boligselskabet Domea.
Og endelig, inden debatten gives fri, oplister formændene for
lokalrådene, Flemming Madsen, Gjessø, Kim Egeskov,
Them-Salten, og Erik Markvad, Skovlandet, hvordan de
enkelte lokalråd bedømmer områdernes udviklingspotentiale.
Link til mødeinvitationen
Apropos bosætning:

Them og Bryrup udpeget
som udviklingsbyer
Them og Bryrup er udpeget som “eksempelbyer”, der skal
indgå i kommunens kommende Planstrategi 2040 som et
selvstændigt tema med overskriften “Udvikling i omegnsbyer”.
Den særskilte fokus på Them og Bryrup betyder ikke, at
byerne pr. automatik er sikret andel i en kommende udvikling.
Byerne skal selv demonstrere udviklingspotentialet for, som det
hedder i oplægget: “Der laves kun nye arealudlæg i de omegnsbyer, hvor vi kan dokumentere et behov”.

Gjessø har jorden, men savner
bygherren

Det hedder videre, at omegnsbyerne skal forekomme attraktive
for potentielle tilflyttere - og der refereres til, hvad
undersøgelser viser, at tilflyttere efterspørger. Eksempelvis:
- kort transporttid til arbejde
- grønne / naturmæssige (outdoor) kvaliteter
- nærhed til skole / daginstitution
- lokale fællesskaber / foreningsliv
- lokale indkøbsmuligheder
- tilgængelige boligtyper
- byens / kvarterets æstetiske kvaliteter
Øvrige udpegede byer er Kjellerup, Ans, Gjern og Sorring/Voel.
Overordnet vurderes det, at der i planperioden er plads til
yderligere 3.500 indbyggere i udviklingsbyerne.

Roger Buch:

Døden er udsat, men ha’ det nu
sjovt på vejen derhen
Debatmødet søgte at finde vejen til mere politisk indflydelse,
når nu den gamle Them kommune kun kunne stille SYV lokale
kandidater til byrådsvalget sidste år - i sig selv et fald fra 41 ved
valget i 2001; det sidste som selvstændig kommune. Desuden
gav valget i 2017 som bekendt kun 2 direkte byrådsvalgte - en
halvering i forhold til det første storkommunevalg i 2007!
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Til at forklare kommunalreformens konsekvenser for udkantsområder havde Kommunalpolitisk Forum / Liga Syd indkaldt
landets førende ekspert i netop kommunalpolitiske forhold,
Roger Buch, Danmarks Journalisthøjskole.
Og hvad var så kommunalforskerens “trøstende” svar til de
halvt hundrede fremmødte, som tørstede efter at vide, hvordan
vi vinder mere indflydelse: At antallet af lokale byrådsmedlemmer ingen betydning har for et områdes indflydelse på
byrådets beslutninger!

Roger Buch:
Hvad kan et byråd stille op
mod de geopolitiske vilkår?

Som han forklarede det: Hvad stiller et byråd eksempelvis op
mod den værste økonomiske krise, vi netop har overstået. Det
er de internationale, geopolitiske vilkår, som driver udviklingen. Herunder at folk flytter mod storbyerne, fordi vi har
skiftet til et servicesamfund, der lever af at klippe hinanden, og
det gør man nu engang bedst, hvor der er mange mennesker - i
byerne. Det kan byrådspolitikere ikke rigtigt gøre noget ved!
Vigtigst er ildsjæle og initiativrige foreninger
Derimod ser Roger Buch lokale ildsjæle og initiativrige
foreninger som den drivkraft, der gør gode bosteder endnu
bedre. Vigtigst for valg af bopæl, sagde han, er familiemæssige
relationer, mulighed for arbejde til sig selv såvel som partneren,
bolig- og landskabsforhold og et lokalsamfund med et godt
miks af service, indkøb, foreningsliv og netværk.
-Man siger, der er en trend, at familier vil på landet! Selv hvis
trenden bliver reel, så kommer den ikke til at ændre grundstrukturen. Den udsætter blot døden. Så sørg i det mindste for
at få det sjovt på vejen derhen, lød kommunalforskerens sørgmuntre, men kontante råd!
I sit indlæg vedgik formand for den socialdemokratiske fællesledelse i Silkeborg kommune, Poul Erik Skov Heunecke, at han
ikke i dag ville have fusioneret de lokale vælgerforeninger ind i
storkommune-regi. Han lovede at se på, hvordan partiet kunne
flytte lokale aktiviteter ud i Syd.
Modsat har Venstre bevaret sine lokale vælgerforeninger, hvad
formanden for Them-Bryrup Venstrevælgerforening, Bent
Jensen, mente styrkede de lokale kandidaters kendthed hos
vælgerkorpset.
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Det forhold bekræftede redaktør Rasmus Viuﬀ, Midtjyllands
Avis: “Lokalområderne i den gl. Kjellerup kommune holder
sammen i en sund og naturlig skepsis over for centralmagten”.
KOMMENTAR: Man kan ikke modsige Roger Buchs geopolitisk pointe, men i det mikrokosmos, som storkommunen
(trods alt kun) er, har det betydning, at der er adgang til
“maskinrummet”.
Som Rasmus Viuﬀ udtrykte det i sit indlæg: “Lokal indflydelse
er vigtig i udvalg og administration - inden byrådet beslutter
sig”. Suppleret af Find Poulsen, Them, der mener, at fodgængeovergange i Them og Salten ikke var blevet til noget
uden lokal påvirkning. “Administrationen sagde jo nej”.
Lokalpolitiske foreninger ifølge
Krak oktober 2018 :
Én i Syd - 18 i kommunen

Bærer Kjellerup beviset i sig selv? Området har siden 2007 øget
sin repræsentation i byrådet. Måske som en følge af en aktiv
tilstedeværelse af lokalpolitiske foreninger i den gamle
kommune? I følge Kraks kort over lokalpolitiske foreninger er
halvdelen aktive i Kjellerup området.
Som også Roger Buch konkluderer sin undersøgelse af "Lokale
partiorganisationer”: Der er en tydelig sammenhæng
mellem de lokale partiorganisationers indsats og de
opnåede valgresultater.
Hans kollega, Sune Salling Hansen, Syddansk Universitet, peger
i en anden retning. I afhandlingen ”Hvordan gik det lokaldemokratiet” siger han: Lokaldemokratiets tilstand
afgøres ikke af størrelsen på et fællesskab, men på
karakteren af de individer, som indgår i fællesskabet.
Der skal med andre ord samarbejdes på tværs af foreninger om at inddrage lokalbefolkningen i et større lokalpolitisk engagement!
Interesserede mødedeltagere kan her linke til:
Roger Buchs foredrag/slides

Outdoor Syd: Bolden er i spil…
Liga Syd har i forlængelse af mødet om kommunens Outdoorpolitik, der blev afholdt i Bryrup slut september, tilbudt at
koordinere alle strategiske forslag, Silkeborg Syd kan fostre for
at manifestere Outdoor Silkeborg Syd som pendant til
“Danmarks Outdoor hovedstad”.

“Sort sol” over Torup sø
foto Stig Skovbo

Men der skal arbejdes hurtigt. Tiden er knap! Silkeborg byråd
stiler nemlig efter at afstemme sin kommende udelivsstrategi
på byrådsmødet lige inden jul - og derfra igangsætte outdoorkonceptet, der dækker årene til 2025.
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Derfor skal alle aktører i Syd hurtigt spille ind med ideer, som
kan indgå i det endelige koncept. Ideer kan afleveres direkte til
Stig og Henrik, eller som en helt ny mulighed skrives i Den
Lokale Avis (DLA), der stiller debatsider til rådighed.
Blot skal bidragsydere iagttage en skarp deadline. Alle bidrag
skal være bragt i DLAvis eller tilgå Stig/ Henrik senest fredag
den 16. november for at indgå i et koordineret bidrag fra
Silkeborg Syd. Den samlede masterplan for udeliv i Silkeborg
Kommune forventes på byrådsmødet den 17. december.
Foto: Friluftsland

Stig og Henrik har som idéoplæg fostret disse eksempler:
*
forslag om et 8-tals grønt stinet som en del af et nyt
boligområde mellem Them og Salten
*
mountainbike hotspots i Bryrup og Gjessø
*
etablering af et frivilligt naturvogter-laug for at sikre,
at naturen bruges, ikke misbruges
*
at Birkebo i sin nye udgave indtænkes ind som
plejehjem med fokus på udeliv
-Opgaven er nu at stille skarpt på, hvad Silkeborg Syd kan og vil
spille ind med i den ventede masterplan. Hvad kunne vi ønske
os, spørger Henrik Jacobsen og fortæller fra mødet i Bryrup:
-Mange muligheder venter på at blive bragt frem. En del idéer
kom på bordet den aften i Bryrup. Store som små. Aftenen
udmøntede sig i, at Liga Syd blev opfordret til at samle
konkrete forslag og idéer på Silkeborg Syds vegne og formidle
dem videre til kommunens udelivssekretariat. Herfra
formuleres så udkast til kommunens outdoor masterplan på
baggrund af lignende inputs fra andre lokalområder.

Kommunens outdoor-områder

Så hermed er bolden kastet op til fri leg: Hvad mener du, er
Silkeborg Syds unikke rolle at spille i Silkeborg Kommunes
kommende udelivsstrategi?, spørger d'herrer Skovbo og
Jacobsen!
Skriv til
Stig
eller
Henrik
ENSTEMMIGT BUDGET 2019
Kommunens Budget 2019 er ret usædvanligt vedtaget enstemmigt af Silkeborg byråd. Det startede i april med et sparekrav
på 60 mio. kr. Undervejs blev der endda penge til at indfri
løftet fra byrådskonstitueringen om 20 mio. kr. til skole-/børneområdet. Og ved 2. behandlingen yderligere, at de 22 mio. kr.,
kommunen kompenseres den kommunale udligningsordning
på Enhedslistens forlangende øremærkes til social- og ældreområdet.
Budgettet afsætter penge til at igangsætte planerne om om- og
nybygning ved Birkebo Plejecenter i Bryrup (se KPFnyt 3).
Skatteprocenten forbliver uændret 25,5%
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DOBBELT OP i byrådet
I byrådsperiodens første 10 måneder har området haft
yderligere 2 medlemmer af Silkeborg Byråd.
Find Poulsen, Them (S), og Bent Jensen, Them (V), har
vikarieret til byrådsmøder for deres respektive partier.
VINDUM VIL udvikle hele kommunen
Også Them, siger han som et svar til Ole Pedersen, Them, der
gerne vil vide, hvorfor “byrådet ikke lægger op til en mere
ligelig fordeling af nybyggeri og bosætning”.
“Det gør vi også”, mener borgmesteren, der i sit svar
fremhæver, at der er 130 grunde til salg i kommunen, heraf 13 i
Them. Og skulle fordelingen være ligelig efter befolkningstal,
burde tallet i Them være 3, skriver han i MJA 16/10.
BYPARK BRYRUP på vej
Bryrup lokalråd har efter ansøgning fået 250.000 kr. i byrådets
nye pulje til forskønnelse af bymiljøet ved den lukkede del af
Sportsvej (området mellem skolen (nederst på foto) og
sportshallen). Pengene vil bl.a. blive brugt til at indrette parken
med borde og bænke langs Bryrup Å, plads til leg og samvær på
tværs af generationer.
BUSSEN UDSKUDT
Beboerne i Salten får først næste år vished for, om Region
Midtjylland vil gøre alvor af at lukke rute 110 - SilkeborgHorsens og dermed fjerne Saltens livline 15 gange dagligt til
uddannelsesinstitutionerne i Silkeborg.
Regionen har imødekommet kommunernes og Them-Salten
Lokalråds protester og udsat beslutningen.
LOKALOMRÅDE 2018 blev Gødvad, der på kommunens
folkemøde september præmierede byen med 40.000 kr., som i
Gødvads tilfælde vil blive brugt på indretning af bydelens nye
torv. Syv byer kandiderede. Heriblandt Bryrup.

KOMMENDE MØDER
/ AKTIVITETER

29/10 kl. 17 Silkeborg Byråd: Rådhuset
6/11 kl. 19 Komunalpolitisk Forum, Debatmøde Bosætning i
Syd, Toftebjerg Medborgerhus
16/11 Outdoor Silkeborg: Indsendelsesfrist for idéer
28/11 kl. 17 Silkeborg Byråd, Rådhuset
17/12 kl. 17 Silkeborg Byråd, Rådhuset

Kommentarer til Jens Bloch
blochansen@gmail.com
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