
Them-Salten Lokalråd 

Referat af lokalrådsmøde 

Onsdag den 14. november 2018  

 

Deltagere: Søren Olsen, Sofie Winther, Finn Højer, Kim Egeskov, Falle Laygardt og Kasper Friedrich  

Afbud fra: Find Poulsen og Peter Rosendahl Laursen 

Dagsorden 

Emne  

1. Opfølgning siden sidst Henvendelse fra kommunen ang. nye fodgængerovergange 

Kommunen har forslået at de to fodgængerovergange placeres ved to eksisterende 

heller, henholdsvis hellen ved Frisholmvej/Horsensvej i Salten og hellen mellem 

grillbaren og kirkegården i Them. Placeringen i Salten var lokalrådet tilfreds med, men 

der var også mange gode argumenter for at placere fodgængerovergangen i Them ved 

hellen ud for Toftevang. Det blev besluttet at Toftevang skulle spørges til råds inden 

der blev meldt tilbage til kommunen. 

 

Silkeborgvej 17 

Denne ejendom er i en forfalden stand, og en lokal boligkyndig har tilbudt at forestå 

kontakten til ejeren for at høre hvad der er af planer med ejendommen. Ejeren meldte 

tilbage at der er planer om at bygningen på et tidspunkt skal rives ned. 

 

Bosætningsarrangement d. 7/11 

Liga Syd stod for arrangementet som omhandlede bosætning i Silkeborg Syd. Affødt af 

dette, er der planlagt flere arrangementer de kommende måneder som både vedr. hele 

Silkeborg Syd men også nogle hvor Them-Salten er i fokus. Det blev drøftet hvor vidt 

nogle i lokalrådet kunne deltage i arrangementerne, og Kasper ville gå hjem og tænke 

over dette.  
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Gåtur med byrådsmedlemmer 

Kasper Thomassen og Johan Brødsgaard har spurgt indtil om lokalrådet vil være 

medarrangør på en formiddags gåtur rundt i Them-Salten. Et lignende arrangement har 

været afholdt i Kjellerup i oktober, og premisen er at man får en snak om byen og har 

mulighed for at komme med idéer og stille spørgsmål til byrådsmedlemmerne. 

Se evt. mere her: https://www.mja.dk/artikel/gtur-med-

byrdsmedlemmer?fbclid=IwAR08jMmHroIcfMZ0JKWsE2v01-

Yh3_ROke_j4M4MXiCp3tDWS7G6-GDkMwA 

2. Opsamling på workshoppen den 26/9 Feedback 

Nogle af deltagerne har meldt tilbage at man gerne ville have haft en fælles opsamling, 

så man fx kunne have hørt hvad de unge havde talt om.  

 

Workshoppen for de unge 

Der var følgende hovedtemaer fra de unge: 

▪ En ungdomsklub 

▪ “Halbal”  

Sofie vil undersøge hvad der skal til for at arrangere et halbal. 

▪ Et overdækket udendørs sted hvor man kunne hygge 

Finn vil undersøge om Lindehytten kunne være til salg. Der bliver også drøftet en 

mulighed placering, men der er udfordringer med at det ikke må ligge for alsidiges 

men heller ikke for tæt på villaveje. Kunne man få en lokal tømrer og evt. de unge 

selv til at hjælpe med at bygge noget? 

 

Andre temaer fra workshoppen 

Mange af idéerne fra aften omhandler bedre samarbejde på tværs af foreninger og 

erhverv, samt bedre formidling af Them-Saltens kvaliteter. Kim formulere et skriv til 

kommunen omhandlende de tanker og ønsker for Them-Salten der blev bragt op under 

aften. 

3. Eventuelt Næste møde... 

… bliver i januar. Der bliver meldt en dato ud senere. 
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