
Them-Salten Lokalråd 

Referat af lokalrådsmøde 

Tirsdag den 21. august 2018 

 

Deltagere: Finn Højer, Jens Martin Jensen, Kim Egeskov, og Kasper Friedrich  

Afbud fra: Sofie Winther, Søren Olsen, Find Poulsen, Peter Rosendahl Laursen & Falle Laygardt 

Dagsorden 

Emne  

1. Opdateringer siden sidst Silkeborgvej 15 

Den byplanlægningsansvarlige har undersøgt huset på Silkeborgvej 15, som er i forfald. 

Det er nedrivningsmodent i kategori 2, hvilket betyder at det er muligt at få tilskud til 

nedrivning. Kasper følger op på ejerforholdene. 

Liga Syd 

Liga Syd har søgt, og modtaget, tilskud til et kommunalpolitisk forum i Silkeborg Syd. 

Them er valgt som eksempelby 

Byrådet har valgt Them som en af flere eksempelbyer. Hvad det konkret betyder er der 

tvivl om, men det besluttes at vi må holde kommunen opdateret på hvad vi selv 

arbejder med herude. 

Grusgraven ved Asklev/Hjortsballe 

Kim har sammen med borgere ved Asklev/Hjortsballe og Gjessø Lokalråd været med til 

at formulere et brev som beretter om hvad borgerne oplever i forbindelse med 

arbejdet ved grusgraven, og de gener de også giver i form af trafik gennem Them. 

Trafikforhold ved Salten Skov 

Borgere på Ryvej omkring Salten Skov har ytret ønske om at 

hastighedsbegrænsningsskiltet på 60 km flyttes nogle hundrede meter grundet flere 

uheld og at billisterne generelt kører for stærkt til gene for beboerne. Det drejer sig om 

skiltet når man forlader Salten Skov og kører mod Ry. Kim har medvirket til at få 
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formuleret en tekst til kommunen. 

2. Evaluering af torvedagen Godt at vide til en anden gang: 

 Adapter fra kraft til 220V var Salten EL flinke at låne til Finn 

 For at få adgang til strømmen ved grillen skal man låne en nøgle på 

Entreprenørgården att: Santi på telefon 29 69 78 70 

 Tilladelse til at bruge torvet til ”unødig støj” er ved Teknik-Team Myndighed 

BirtheDraeby.kristiansen@silkeborg.dk 

 Lejlighedsbevilling til alkohol ansøges på politi.dk 

 Jens Martin havde lånt borde og stole hos hans bror.  Alternativt vil Them BGF 

gerne låne deres ud. Det er i øvrigt aftalt at Birger Stauning er vores 

kontaktperson hos Them BGF.  

 Kim havde lånt en pavillon af Them GF. 

 Til dagens møde blev der talt om at det var for bøvlet med salg af øl og vand – 

denne opgave måtte gerne gives til andre en anden gang. 

 

Der er enighed om at der er potentiale i en torvedag næste år. Det kunne foregå ved at 

byens foreninger og virksomheder præsentere deres aktiviteter og hvor der ellers bare 

sker diverse aktiviteter og ”noget gøgl”. I stedet for i august kunne det foregå sidst i 

maj før folk får travlt med at blive færdige med arbejde og eksamener før 

sommerferien. 

 

Musikken var vi godt tilfredse med, men måske var målgruppen for snæver. Det er 

værd at overveje om der er nogle musikere herude i området til en anden gang, gerne 

nogle der kan tilpasse repertoiret til det pågældende publikum. 

 

Der blev talt en del om at vores lokalområde kunne have stor glæde af en lystavle 

placeret centralt i byen, hvor foreninger mv. kunne annoncere om kommende 

arrangementer. Kim undersøger hvad der er af muligheder. 

 

3. Stormødet Planen for aften 
I løbet af aften bliver der workshops af to seancer, med pause til kage og kaffe imellem. 
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Vi forbereder emner til et par af workshopsene, men der vil også blive lagt op til at 
deltagerne selv kan bestemme et emne. Kim er i forhandlinger med biblioteket om 
kaffe og kage. Vi aftaler at vi på aften vil henvise til at man kan købe sodavand i caféen. 
PR 
Kasper sørger for at stormødet bliver præsenteret på skærme ved Hallerne, biblioteket 
og han hænger diverse opslag i byen. Overskydende postkort fra torvedagen bliver 
afleveret i postkasserne rundt om i området. 
 
OBS. Vi skal huske at have tilsendt information om vores kommende stormøde til 
Winther Cykler. 

  
Vi mødes næste gang til stormødet onsdag den 26. september kl. 18:00. 
Hvis man ikke kan deltage, skal man melde afbud så tidligt som muligt. 

 

 


