
Them-Salten Lokalråd 

Referat af lokalrådsmøde 

Tirsdag den 17. juli 2021 

 

Deltagere: Jens Martin Jensen, Søren Olsen, Finn Højer, Kim Egeskov, Falle Laygardt, Jesper Henriksen og Kasper Haahr Friedrich  

Afbud fra:  

Dagsorden 

Emne  

1. Borgermøde d. 13.10.21 kl. 19 - 21 Dagsorden for årets borgermøde d. 13.10.21: 

1) Formandens beretning 

2) Skate4Them fortæller om status på skaterparken 

3) Valgprocedure for lokalrådsvalget 

4) Byens Hus – Beretning om status for Huset 

5) Julebelysningsforeningen – Beretning om status 

 
Punkt 3) afvikles som beskrevet herunder. 
 
Kim booker den store sal på Toftebjerg. 

2. Lokalrådsvalg 2021 Procedure for Valg beskriver at valg skal foregå således: 

 

Falle sørger for annonce i avisen. 

Kasper sørger for annoncering på Facebook. 

3. Møde med Plan- og Vejudvalget d. 09.08.21 Enkelte lokalrødder deltog, og viste udvalget rundt i byen. Der blev bl.a. talt om 
antallet af parkeringspladser ved torvet, torvets og Silkeborgvejs udseende samt 
trafikforholdene på Rustrupvej. 
 
Kasper skriver til den byplanlægningsansvarlige angående at få følgende undersøgt på  
Rustrupvej: 
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▪ Måling af hastigheder 
▪ Optælling af antallet af lastbiler og personbiler 
▪ Måling af støj i boliger der er ligger ud til Rustrupvej 
▪ Afklaring af hvad den mest hensigtsmæssige løsning er. Udløser chikaner 

egentligt mere støj ifm. at lastbilerne må sænke farten og dernæst accelerere 
efter en chikane? 

 
Det tyder på, at der er en ny pulje på vej som vil kunne ansøges til vejforskønnelse. Der 
er dog ikke formelt åbnet for ansøgninger. 

4. Cykelfestival Det blev diskuteret hvordan vi kan bidrage. 
 
Kim og evt. Jesper stiller sig op på torvet en eftermiddag, og gør opmærksom på at en 
markant del af alle bilture er på under 2 km. 

5. Liga Syd valgaftner Liga Syd afholder valgaftner for kandidater i Silkeborg Syd d. 14/9, 28/9, 11/10 og 
26/10 kl. 19 – 21. 
 
Ved kommunalvalget 2017 var der 4200 stemmer i Silkeborg Syd, som ikke gik til en 
kandidat i Silkeborg Syd. 

Næste lokalrådsmøde er d. 20. september 2021 kl. 19 – 21 

 

 


