
12. december 2018

Liga Syd og Kommunalpolitisk Forum Silkeborg Syd har lørdag 
19. januar 2019 fornøjelsen at invitere til Nytårstaffel som et 
initiativ, der over bobler og kransekage gerne må udvikle sig til 
en tradition for uformel sammenkomst og interessedeling 
mellem lokalpolitisk interesserede. 

Traditionen holdes over dåben i Toftebjerg Medborgerhus af 
borgmester Steen Vindum, der i sin 

åbningstale også indvier os i sin vision for Silkeborg kommune.

Efter bobler, kransekage og gemytlig nytårshilsen overlades 
talerstolen til vore lokale medlemmer af byrådet

Dorthe Jensen, Virklund (A) - medlem af Socialudvalg / 
Arbejdsmarkedsudvalg
Kasper Thomassen, Gjessø (V) - medlem af Socialudvalg / 
Sundheds&Ældreudvalg 
Peter Sig, Bryrup (Ø) - medlem af Klima&Miljøudvalg / 
Børne&Ungeudvalg.  
Vores byrådsvalgte vil dele erfaringer fra deres første byrådsår 
og skue frem mod, hvad der venter i 2019! 

Derefter uformel snak og samvær!

A.h.t til servering bedes du tilmelde dig senest  
tirsdag den 15. januar på:  
    MAIL: Nytårstaffel 2019 
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NYTÅRSTAFFEL 
2019 

LØRDAG DEN 19. JANUAR     
KL. 11.00-12.30       

TOFTEBJERG BIBLIOTEK & 
MEDBORGERHUS

kpFORUMsyd                    nr. 6 / 2018 
                                                                                                            

                                                                                                      Nytårstaffel og du er inviteret
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Ny  kommunal planstrategi 2040:

Oplandsbyer i fokus
Silkeborg kommune vil have mere fokus på oplandsbyernes 
udvikling i sin fremtidige politik, loves det i den strategiplan 
2040, som byrådet behandler på årets sidste møde 17. dec.

Strategiplanen er kommunens optakt til en senere revision af 
den gældende kommuneplan. Planen anviser de ændringer, som 
byrådet forventer kommer på tale i en nyrevideret kommune-
plan.

Udvikling af oplandet har høj prioritet. Strategiplan 2040 
oplister 8 fokusområder, hvor et punkt er “Udvikling af 
omegnsbyerne”. Her nævnes specifikt Them og Bryrup.

Planen understreger ambitionsniveauet og at:
- kommunen skal være aktiv i udviklingen af de byer, der har 

en skole
- have fokus på, at rækkehuse / etageboliger er en mangelvare i 

oplandsbyerne
- medvirke til at skabe liv og gode byrum dér, hvor byen 

samles 
- udvikle de enkelte byers egne kvaliteter
- støtte lokale kræfter, der medvirker til et godt liv og 

lokalområder med “kant”.

Overordnet har Strategiplan 2040 tre pejlemærker:                      
1) naturen som drivkraft (“Skovene, naturen og vandet er vores 
DNA”)
2) vækst og udvikling i hele kommunen (“Vi skal sikre, at vores 
byer er attraktive som ramme om menneskers hverdag”)
3) og fællesskaber som sammenhængskraft i kommunen.

4 ud af 10 indbyggere i kommunen bor i oplandet! 

Debat om bosætning:                     
Kommunalt medspil, tak!
“Det gælder vores skoler og dagligvarebutikker” var 
overskriften, da områdets lokalråd, Liga Syd og Kommunal-
politisk Forum indbød til debat med hele 7 oplægsholdere, der 
søgte at anvise udveje:
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Planstrategi 2040:     
Them og Bryrup udpeget 
som udviklingsbyer

Planstrategi 2040:  
Udvikling i de byer, der 
har skoler
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Formand for byrådets Plan- og Vejudvalg, Hans Okholm, under-
stregede, hvor stærkt det går i Silkeborg: 250 nye boliger på et 
år. Ingen af dem var ledige efter én måned. Han forstod ønsket 
fra Syd om del i væksten, men… “hvis vi ikke lader dem flytte 
ind hos os, så flytter de ind i nabokommunerne”. Hans trøst 
var, at kommunen p.t. står økonomisk stærkt: Så stærkt, at vi 
ikke her lukket skoler længe.

Søren Kristensen, viceborgmester og formand for byrådets 
Børne&Ungeudvalg, fulgte op med ros til netop skolesam-
arbejdet mellem Frisholm og Bryrup og tilsvarende mellem 
daginstitutioner. Det er forbilledligt for kommunen, sagde han 
og tilkendegav, at man politisk var klar over, at elevtallet vil 
falde de næste 6 år før en forventet stigning.

Nr. Snede kan det: 47 nye boliger
Som direktør for Silkeborg Boligselskab tilkendegav René Skau 
Björnsson, at selskabet gerne bygger nyt i syd. Han så frem til, 
at den kommunale kvote for almennyttigt boligbyggeri hæves - 
og at oplandet får sin del deraf. Overraskende var hans 
oplysning, at der alene i Bryrup er 120 på venteliste til SB’s 
boliger.

Investeringsviljen går ikke altid uden om de mindre byer. Det 
kan Nr. Snede bevidne. Her - med ca. 1.800 indbyggere - har 
Nr. Snede Byinvest, fundet midler til og samarbejde med 
boligselskabet Domea om at opføre 47 midtby leje- og 
ejeboliger i 2019. 

Om projektet sagde en af de investeringsvillige byggeentre-
prenører, Ole Nørgaard Andersen, at “Nama Parken vil opfylde 
ældres ønske om noget mindre og give børnefamilier mulighed 
for at overtage byens store huse og haver”.

Silkeborg sælger jo sig selv                                  

Fra lokalrådene lød det enstemmigt, at boligudviklingen er 
afgørende for områdets mulighed for at fastholde dagligvare-
butikker og skoler. 

Flemming Madsen, Gjessø, efterlyste risikovillighed til 
byggemodning. Kim Egeskov, Them-Salten, påpegede, at den 
kommunale prognose bygger på kendte forudsætninger, og “at 
kommunen i højere grad må medvirke til at ændre forudsæt-
ningerne”.

Erik Markvad, Skovlandet, fandt, at kommunen “går efter de 
lavthængende frugter. Bygger man i Silkeborg, kan man 
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Nama Parken

Debatmødet Bosætning. Nederst 
lokalrådsformændene Flemming 
Madsen, Kim Egeskov og Erik 
Markvad (foto Jens Bloch / Stig Skovbo)
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forvente en prisstigning, mens det modsatte er tilfældet 
hernede. Kommunen må være aktiv part i fordelingspolitikken, 
hvis man vil oplandet noget”.

Til- og fraflytning i 2018                           
Silkeborg kommune er nu i top 10 af landets største kommuner 
- målt i indbyggertal. Og det går stærkt. I 10-års perioden op til 
2017 var væksten - samlet for kommunen - på 4,5%. 

Alene til oktober i år er indbyggertallet steget 1%. Med en 
forventning om yderligere 1.000 tilflyttere inden årsskiftet 
bliver årsvækst omkring 2% - til ca. 94.000 indbyggere.

I Silkeborg Syd er tallene mere moderate - men dog 
bedre end i 2017. Medio oktober i år var udviklingen:           

Them-Salten: Fortsat vækst efter +0,9% i 2017 
Virklund: Fortsat vækst efter +0,5% i 2017 
Bryrup-Hjøllund: Status quo efter -1,6% i 2017
Gjessø: Stabiliseret efter -2,2% i 2017
*) se liste over til-/afgang på LigaSyd.dk 

Sådan gik det i 2017            
Ifølge kommunen blev der i 2017 i alt opført 548 boliger -           

heraf  14 i Virklund
10 Them-Salten og 
3 i såvel Gjessø som Bryrup-Hjøllund.

Og det er ikke fordi der mangler jord 
På debatmødet fremviste Hans Okholm kommunens 
grundplaner over jord, som umiddelbart står til rådighed for 
lokal byudvikling.

Og der er muligheder nok: Eksempelvis 31 ha i Virklund øst, 
Gjessø 12 grunde v. Planetvej plus ved skolen, Them-Salten 
50-60 boliger, Bryrup i nord og 20 attraktive boliger ved søen, 
Vinding storparceller, Vrads få grunde og god plads i Hjøllund.

Her kan der bygges: Se skitserne på ligasyd.dk

Cykelsti i Gjessø 
Gjessø kan se frem til at få de 584 meter Rustrupvej gennem 
byen op til Gjessøvej koblet på cykelstien mod Silkeborg. 
Byrådets Plan- og Vejudvalg vil tage pengene fra den mio. kr., 
der er afsat i 2018 til “Cykelstier med medfinansiering”.
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Efterregulering 0

...det 23. højeste antal fødsler

...det 4. højeste antal dødsfald

...det 14. højeste antal tilflyttede fra andre lande

...det 22. højeste antal fraflyttede til andre lande

...det 17. højeste antal tilflyttede fra andre kommuner

...det 9. højeste antal fraflyttede til andre kommuner

...det 22. højeste antal tilflyttede fra andre planområder i kommunen

...det 2. højeste antal fraflyttede til andre planområder i kommunen

Befolkningsvækst 1

3 4 5 7 8 9 10 11

EfterreguleringNyfødteDøde IndvandretUdvandretTilflyttet_ekstern Fraflyttet_eksternTilflyttet_internFraflyttet_intern

Befolkningsbevægelser i 2018 - Gjessø 0 8 -4 -7 42 -38 48 -55

jan-14 jan-15 jan-16 # okt-18

Folketal (primo) i planområdet Gjessø1266 1268 1279 # 1241

Kilde: Cpr-udtræk. Tal for befolkningsudviklingen i 2018 er opgjort 16. oktober.

Note: Efterreguleringer er ændringer i planområdets folketal, som ikke vedrører befolkningsbevægelser i 2018. 
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Intern flyttebalance -7

Befolkningsudvikling i Silkeborg Kommunes planområder i 2018 (frem til 16. oktober)

Ekstern flyttebalance

Gjessø

Set i forhold til planområdets størrelse, har Gjessø foreløbigt i år haft 

det...
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Folketal (primo) i planområdet Gjessø

Byggemuligheder i Virklund - se 
også arealudlæg i Bryrup, Gjessø, 
Hjøllund, Them-Salten, Vinding og 
Vrads på ligasyd.dk

Gjessø: Udviklingen i år i frem til 
18. okt. Se skemaet i stor størrelse 
og tilsvarende for Bryrup, Them-
Salten og Virklund på ligasyd.dk

Nye boliger

http://ligasyd.dk/vi-er-blevet-flere-i-2018/
http://ligasyd.dk/det-er-ikke-fordi-vi-mangler-jord/
http://ligasyd.dk/vi-er-blevet-flere-i-2018/
http://ligasyd.dk/det-er-ikke-fordi-vi-mangler-jord/
http://ligasyd.dk/det-er-ikke-fordi-vi-mangler-jord/
http://ligasyd.dk/vi-er-blevet-flere-i-2018/
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Blandt udvalgets 13 prioriterede cykelstier er også de 3,7 km 
mellem Tømmerby og Frisholm. Men så vidt rakte budgettet 
ikke denne gang. 

Ny frist for borgerservice
Den lokale borgerservice er ikke helt opgivet! Testperioden 
viste godt nok, at de 2 timers ugentlige borgerservice på 
Toftebjerg Bibliotek og Medborgerhus kun blev søgt af 71 
personer, hvoraf 19 endda gik forgæves.

Forgæves fremmøde skyldes bl.a. manglen på teknisk udstyr, 
som ikke gør det muligt at færdiggøre fornyelse af bl.a. pas og 
kørekort - med en forlænget sagsbehandling til følge. Derfor 
indføres en ny halvårs testperiode, som vil kræve egentlig tids-
bestilling hos en - så bedre forberedt - lokal borgerservice. 

Formand for byrådets Sundheds&Ældreudvalg, Gitte Willum-
sen, mener (ifølge MJA), at kommunen ikke er gået helhjertet 
ind i sagen, og at den hidtidige ordning derfor ikke har været 
god nok.

Den kommunale borgerservice får ca. 40.000 henvendelser om 
året. Skal den lokale servicering gøres permanent skønnes den 
at ville koste 350.000 kr. om året.

Busserne skal køre 
Rute 110 Silkeborg-Horsens over Salten ophører med udgangen 
af første kvartal 2019. Samtidig har Region Midtjylland dog 
tilkendegivet, at rute 960X fra ultimo juni vil køre 6 dobbelt-
ture på strækningen.

Kommunens Plan- og Vejudvalg er forberedt på at sikre bus til 
tiden mellem Salten og Silkeborg og har bedt byrådet om en 
tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til at afbøde de værste “huller” i 
køreplanen fra 1. april. Men udvalget vil dog også have vished 
for, i hvilket omfang regionens 960X kører, inden man lægger 
sig fast på i hvilket omfang, der er “huller” at dække. 

Kalenderen
17. december: Byrådsmøde
19. januar: Liga Syd/KPF - Nytårstaffel Toftebjerg
28. januar: Byrådsmøde
31. januar: Liga Syd Temaaften: Outdoor Syd
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Tak for i år 
Du har netop læst det sidste KPF-
nyhedsbrev i 2018 - ja faktisk det 

allersidste i det hele taget! 
Ikke fordi Kommunalpolitisk 

Forum vil slække på 
nyhedsstrømmen. Tværtimod. 

Den bliver bare endnu hurtigere!

Liga Syd ændrer i det nye år sin 
hjemmeside ligasyd.dk med den 

ambition at levere en kontinuerlig 
opdatering om, hvad - og når - der 

sker noget i vores område.

Altså ikke noget med at vente på 
nyhederne i det næste KPF-nyt. 
Nyhederne vil tikke ind, når de 

sker. 

Og du kan blive varskoet, når der 
er (væsentligt) nyt fra vores 

området. 
Hvis du ønsker den nyhedsservice,  

så send en mail til 
blochansen@gmail.com 

og du bliver skrevet på listen med 
det nudanske ord: 

News-alert!

Så tak for i år - og tak for 
tålmodighed i Kommunalpolitisk 

Forums første leveår. Det har 
været spændende. Vi vil tilstræbe 

at blive endnu skarpere i 2019.

God jul. Godt nytår - og på gensyn 
straks i det nye år.

Liga Syd 
Kommunalpolitisk Forum 

http://ligasyd.dk
mailto:blochansen@gmail.com?subject=Liga%20Syd%20News-alert
http://ligasyd.dk
mailto:blochansen@gmail.com?subject=Liga%20Syd%20News-alert

