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Dagsorden:Dagsorden:Dagsorden:Dagsorden:    
1 Valg af dirigent:Valg af dirigent:Valg af dirigent:Valg af dirigent: Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent.  

Jens Nyman takker ja til opgaven 
 

2 Præsentation Præsentation Præsentation Præsentation 
af lokalrådetaf lokalrådetaf lokalrådetaf lokalrådets s s s 
medlemmermedlemmermedlemmermedlemmer    
 

De enkelte medlemmer i Lokalrådet præsenterer sig kort. 
 
Navne på - og kontaktmuligheder til medlemmerne findes på Lokalrådets 
hjemmeside. Them-Salten Lokalråd. 

3 Siden sidst Siden sidst Siden sidst Siden sidst 
v/formandenv/formandenv/formandenv/formanden    
 

Søren Olsen afgiver lokalbestyrelsens beretning for indeværende periode. 
    
Hvad har vi arbejdet med i 2014?Hvad har vi arbejdet med i 2014?Hvad har vi arbejdet med i 2014?Hvad har vi arbejdet med i 2014?    
Som det fremgår af bestyrelsens præsentation, er vi nye medlemmer i 
Lokalrådet fra 1. januar 2014. 
 
Vi har derfor brugt forårets møder til at finde ud af, hvad 
bestyrelsesarbejdet, går ud på. 
 
Vi har gennemgået foreliggende sager for at finde ud af, om der var sager 
fra borgerene der ikke var afsluttet, vi kunne konstaterer at der ikke var 
sager der lå og ventede, så vi kunne starte på de opgaver der lå som 
forslag. 
 
Torvebutikkerne og Torvets udviklingTorvebutikkerne og Torvets udviklingTorvebutikkerne og Torvets udviklingTorvebutikkerne og Torvets udvikling    
Noget af det første vi tog fat i var kontakt til torv butikkerne for at få et 
møde med henblik på at få Torvet til at fremstå mere indbydende. 
Dette ved hjælp af blomster og beplantning samt hygge belysning. 
Rammer/steder hvor man kan sidde ved borde og bænke nyde en kop 
kaffe, sodavand og øl eller bare få en hygge snak.  
Anlægget over for kirken ville være oplagt med borde bænke i et hyggeligt 
arrangement evt. som erstatning/fornyelse af det lille anlæg. 
Det ville også være oplagt med Informationstavle med oplysninger og 
indbydelser til arrangementer i lokalområdet. 
Der er forståelse for tankerne Torvets om udvikling i Torveudvalget (sagen 
med torvet er afsluttet)  
 
Samarbejde med Borgerforeningerne i områdetSamarbejde med Borgerforeningerne i områdetSamarbejde med Borgerforeningerne i områdetSamarbejde med Borgerforeningerne i området    
Der har været kontakt til borgerforeningerne i Them/Salten for at opnå et 
samarbejde så vi sammen kunne opnå de mål der er sat for 



Them/Saltens udvikling 
Dette arbejde genoptages, da der er interesse for et samarbejde 
    
Erhvervsområde i KnudlundErhvervsområde i KnudlundErhvervsområde i KnudlundErhvervsområde i Knudlund    
Der har været kontakt til Knudlund Erhvervsområde som har været 
præget af mange tomme industribygninger. 
Forskellige forsøg på at etablere mindre erhvervsfortagende er ved at 
vende.  
Der er ved at komme mere aktivitet i området. 
 
Møde med Borgmester Sten VindumMøde med Borgmester Sten VindumMøde med Borgmester Sten VindumMøde med Borgmester Sten Vindum    
Them gammeThem gammeThem gammeThem gammel Rådhusl Rådhusl Rådhusl Rådhus  
Vi har kontaktet borgmester Steen Vindum om et møde omhandlende 
planerne for det nu tomme Them Rådhus. 
Mødet var oprindeligt tænkt som en snak med Steen Vindum om at få 
flere arbejdspladser til Them. 
Vi havde den del ideer til hvad det gl. rådhus kunne bruges til, men 
borgmesteren gjorde hurtigt klart at der ikke ville komme kommunale 
arbejdspladser i det gamle rådhus.  
 
Vi ville gerne vide om det var kommunens hensigt at sælge ejendommen, 
eller rive den ned.  
Det var der ikke taget beslutning om endnu, da der ikke har været 
henvendelser vedr. køb  
    
Lokalrådets egen brainstorm bygger bl.a. på borgerønsker:·         Lokalrådets egen brainstorm bygger bl.a. på borgerønsker:·         Lokalrådets egen brainstorm bygger bl.a. på borgerønsker:·         Lokalrådets egen brainstorm bygger bl.a. på borgerønsker:·             
Hjælpemiddelcentralen kunne placeres i bygningen·          
Flytte arbejdspladser ud fra Silkeborgs bymidte til Them·          
Kontorfaciliteter for hjemmeplejen i område syd·          
Indrette stationære lokaler til dagplejeholdet i Them·          
Indrette aktivitetslokaler til unge, - evt. i forbindelse med en skaterbane·         
Ungdomshus – sport, spejder·          
Fritidsundervisning – som ligger under aftenskolen – f.eks. 
Maleværksteder, læsegrupper, musikundervisning etc. ·          
Foreningslokaler·          
Gospel kor/ sang lokaler·          
 
Medborgerhuset til Det gamle rådhus tager vi senere som punkt 6. på 
dagens dagsorden    
 
Henvendelse til kommunen vedr. vandhul bag PlejehjemmetHenvendelse til kommunen vedr. vandhul bag PlejehjemmetHenvendelse til kommunen vedr. vandhul bag PlejehjemmetHenvendelse til kommunen vedr. vandhul bag Plejehjemmet    
Der har været henvendelse om det tilgroede vandhul bag plejehjemmet i 
Them. 
Vi har kontaktet kommunen som ville se på sagen. 
De oplyste at de kunne se nødvendigheden af en oprensning, så de ville 
tage sig af sagen. 
 
Forslag til udviklingsstrategi 2028Forslag til udviklingsstrategi 2028Forslag til udviklingsstrategi 2028Forslag til udviklingsstrategi 2028  
Se ideerne til fremtidens Silkeborg Kommune. 
Sådan kan vi gøre Silkeborg Kommune mere dynamisk. 
Vore levende lokalområder med forskellige boligtyper, netværk og egen 
identitet styrker Silkeborg. Kommunen som et attraktivt sted at bosætte 
sig, arbejde og stifte familie. 



 
Skolernes lokaler er til rådighed for aktiviteter hver dag fra 7 til 22. 
Udviklingspulje til lokale initiativer, der styrker lokalområdets særlige profil 
Vores lokalområder. 
Hvordan kan vi udfolde potentialet og udvikle vores lokalområder?  
Optimering af Lunden i Them med bl.a. træningsredskaber og boldbane 
Giv Lunden i Them et pift med udendørs fitnessredskaber, borde, bænke, 
m.v. Hæveautomat i Them –  
 
Det er noget man kan finde i Silkeborg kommunes plan.    

4 Fremlæggelse Fremlæggelse Fremlæggelse Fremlæggelse 
af regnskabaf regnskabaf regnskabaf regnskab    
2013201320132013    
    
    
    
    
Budget 2014Budget 2014Budget 2014Budget 2014    

Falle Leygardt fremlægger regnskab for 2013.  
Der er et underskud på 611,13 kr 
Underskud er opstået da der er holdt ekstra offentligt møde om 
Kommuneplan i Medborgerhuset.+ udgifter til kopi af udviklingsplan for 
Them-Salten i samarbejde med LAG. 
+ udgifter til ny brochure for Them-Salten 
 
Budgettet for 2014 er fremskrevet svarende til udgifterne i 2013, da 
Lokalrådsaktiviteterne forventes at være de samme. 

5 Oplæg fra By Oplæg fra By Oplæg fra By Oplæg fra By 
ansvarlig Mette ansvarlig Mette ansvarlig Mette ansvarlig Mette 
GeertsenGeertsenGeertsenGeertsen    
 

Her henvises til By ansvarliges Power PointPower PointPower PointPower Point som ligger som bilag 
 
Mette Geertsen er ny By ansvarlig for vort område.  
Mette er arkitekt, og skal sikre en koordineret indsats i udviklingen af 
Them-Salten området. I samarbejdet skal vi udveksle tiltag og 
opfordringen går på at bruge Mette. 
 
Kommuneplan vedtaget og gælder de næste 4 år.  
Det er overordnede retningslinjer.  
Rammer for bolig, erhverv, osv  
Peger på at blandede bolig og erhverv skal udfases. 
 
Pulje til landsby fornyelse 4,2 mill, 60% hjem fra staten 
Bl.a. nedrivning af skæmmende huse i området, 2 er allerede udpeget. 
 
Lokalplan for Frisholmparken.  
7 grunde er solgt 
Der efterlyses et skilt ved grundene så der reklameres ud over på 
hjemmesiden.  
Perspektiv arealer… langt ud i fremtiden… hvad drømmer vi om? 
Them og Salten kommer ikke tættere på hinanden bebyggelsesmæssigt. 
 
Bevilling af veje 
Er med i budgettet frem til 2018… se trafiksikkerhedsplan. 
Højresvingsbane ved Bygma ønskes… krydset er ikke prioriteret i 
vejplanen, tidligere lovet en lysregulering. 
Opfordrer Them-Salten borgere til gå sammen om evt. 
underskriftsindsamling og gå til Lokalrådet med vejkrav. Lokalrådet står 
derved stærkere med borgernes ønsker i hånden, i mødet med 
kommunen 
 
Evaluering af 2+1 vej Rustrupvej afventes.  
Hvilke striber skal på når belægning skal lægges på ny 2015.  
Der er store problemer med sikkerheden da ingen rigtig ved hvordan 2+1 



skal bruges. 
 
Frisholmvej har fået ny belægning, med røde sider. 
    
Forslag til udviklingsstrategi 2028Forslag til udviklingsstrategi 2028Forslag til udviklingsstrategi 2028Forslag til udviklingsstrategi 2028    
Skal opfordre til styrket fællesskab således at få flere indbyggere, 
fastholde, og mere erhverv.  
 
Mange ideer kræver en frivillig indsats, så der opfordres til at komme med 
forslag til hvad, hvornår. 
 
Mette anbefaler os at tænke igennem. 
Hvad ønsker den enkelte gruppe af borgere, unge, ældre, gamle, der skal 
ske herude, hvor skal udviklingen være herude. 
 
Spørgsmål rejser sig 
Hvad skal der til for at ændre lokalplan??  
Bl.a. Genbrugsbutikken kunne jo flytte til industriområde, hvor parkering 
er mulig.  

6 Flytning af Flytning af Flytning af Flytning af 
medborgerhus medborgerhus medborgerhus medborgerhus 
til Dtil Dtil Dtil Det gl. et gl. et gl. et gl. 
rådhusrådhusrådhusrådhus    
 

Jette Bie fremlægger indholdet af samtalen i vort møde med 
borgmesteren. 
 
Efter at vi havde fremlagt vor liste af forslag til, hvad vi ser rådhuset kan 
anvendes til kom samtalen med Sten Vindum til at handle om, at man evt. 
kunne flytte det nuværende medborgerhus i Toftebjerg ned i lokalerne på 
Det gamle rådhus, da disse lokaler umiddelbart er mere velegnede både 
til unge, gamle og handicappede.  
Derudover ligger rådhuset mere centralt, og det vil give mere liv i 
centerområdet. Sten Vindum var meget positiv over for ideen og kunne se 
fordelene. 
Der er bevilliget 12 mio. til renovering af det gamle medborgerhus, men 
da det stadig ikke vil give optimale forhold, vil 12 mio. kunne bruges 
meget mere fornuftig på Det gamle rådhus.  
På det tidspunkt hvor de 12 mio. blev bevilliget, var Det gamle rådhus 
stadig en arbejdsplads, så den tanke var slet ikke født på det tidspunkt. 
På Det gamle rådhus er lokalerne let tilgængelige og meget regulære.  
Der er endvidere fuld kælder under som vil kunne bruges til mange ting. 
Selve byrådssalen vil egne sig rigtig fint til cafe`, og der er køkken tæt 
ved.  
Det eneste der mangler er en koncertsal med højt til loftet, men den 
udfordring vil også kunne løses.  
Der vil også være plads til biblioteket på det gamle rådhus. Aktiviteterne 
vil være sammenhængende på det gamle rådhus. 
 
Oplægget får følelserne frem hos fremmødte og en debat som deler 
vandene. Man efterspørger de borgeres tilstedeværelse som har peget på 
muligheden.  
 
Formanden for det nuværende Medborgerhus bakker ikke op om at 
anvende Det gamle rådhus til medborgerhus. 
Udtaler at den frivillige del af medborgerhuset vil forsvinder. 
At den splid som kan opstå ved denne debat, kan forhale ja eliminere 
mulighederne for overhovedet at få penge til et medborgerhus 



  
Der er også opbakning til at se Det gamle rådhus som nyt Medborgerhus. 
Især tales der for at være fremsynet da det er yngre kræfter der skal 
bakkes op i ønsket om at få et mere egnet hus, hvor de har lyst til at 
komme. 
Kan man få hjælp til at beregne udgiften til ændringer af Det gamle 
rådhus, svarende til de faciliteter der kommer på Medborgerhuset? 
 
Skal vi gå videre med det eller skal vi lade det falde?  
Det foreslås at emnet tages op igen om ½ års tid. 

7 Brain SBrain SBrain SBrain Storm, torm, torm, torm, 
ideer fra ideer fra ideer fra ideer fra 
borgerneborgerneborgerneborgerne    
 

Borger ønsker: 
 
Skolestien 
Kommunens vej.. mangler snerydning, mangler belysning.  
Mere belysning på Saltenvejen til Them, meget mørk! 
 
Bybus til Salten via Gjessø og Them og omvendt.  
Dette skal afhjælpes ved flex bus. 
 
Cykelsti til Rodelund. 

8 Evt.Evt.Evt.Evt.    
 

 

Referent: Margrethe Schaarup 26.09.14 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

    



 


