Them-Salten Lokalråd
Referat fra lokalrådsmøde
Tirsdag den 25. januar 2022 kl. 19:30 – 21:30

Deltagere: Birgit Tyron, Anne Østrup Dybdal, Søren Olsen, Jens Martin Jensen, Falle Laygardt og
Kasper Haahr Friedrich
Afbud fra: Jonas Sander og Jesper Henriksen

Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden 2 min.
Godkendt.
2) Præsentationsrunden 10 min.
▪ Søren bor i Them, og boet her i en længere årrække. Har været i lokalrådet de
seneste 8 år.
▪ Falle bor i Katrinedal, er selvstændig og har været i lokalrådet siden 2007. Er pt.
kasserer.
▪ Birgit bor i Salten, er selvstændig og er 1. suppleant i byrådet for Ny Borgerlige.
▪ Anne bor i Them med mand og børn, og er sygeplejerske v/ vaccinationscentret.
▪ Jens Martin bor i Them, og har været i lokalrådet siden 2017.
▪ Kasper bor i Them med kone og børn, og er radiograf på hospitalet i Silkeborg. Har
været i lokalrådet siden 2017.
3) Præsentation af lokalrådets arbejde 15 min.
• Lokalrådet forholder sig til henvendelser fra kommunen vedr. stort og småt.
• Rådgiver og vejleder borgerne ved henvendelser.
• Får årligt 8000 kr. fra Silkeborg Kommune til dets virke.
• Er forpligtiget til at afholde ét årligt borgermøde.
• Lokalrådets område er geografisk afgrænset af skoledistriktet.
4) Konstituering 15 min.
Vi fortsætter som hidtil, og konstituere os ved næste møde.
Indtil da, er Falle derfor fortsat kasserer og Kasper er sekretær.
5) Orientering fra møde med Byrådsmedlemmer, kandidater, Liga Syd og lokalråd 15 min.
2022
Der var møde mellem ovenstående interesserenter den 20. januar 2022. Referat fra mødet
rundsendes til lokalrådet.
6) Helhedsplan for Them og Salten i samarbejde med Vej- og Planudvalget 15 min.

Them-Salten Lokalråd
Kim Egeskov vil gerne stå for en arbejdsgruppe som skal samarbejde med Silkeborg
Kommune om en ny helhedsplan for Them-Salten. Hvordan skal gruppen referer til
lokalrådet, og hvem vil deltage?
Der er enighed ved mødet om, at vi skal støtte op om initiativet. Det ønskes at
arbejdsgruppen jævnligt deltager i lokalrådsmøder for at holdet lokalrådet orienteret. Vi
aftaler, at lokalrådet støtter arbejdsgruppen med kaffe.
Forslag til fokuspunkter til arbejdsgruppen:
▪ Genopfriskning af Silkeborgvej
▪ Helhedsplan for torvet
Deltagere i arbejdsgruppen:
Jens Martin, Jonas, Anne og Birgit
Kasper sender ovenstående tanker og deltagerlisten til Kim Egeskov.
7) Stier og ruter i Them og Salten 15 min.
Kommunen har henvendt sig i efteråret, og der har været møde med lokalrådene i
Silkeborg Syd samt Liga Syd. Hensigten er, at se på muligheder for at etablere nye stier og
ruter i området. Se bilag for hvad der har været snakket om, men det er ikke naglet fast.
Hvem vil deltage, og kontakten i kommunen efterspørger en dato.
Kasper vil gerne deltage, og aftaler et møde med kommunen.
Birgit indhenter tanker og overvejelser fra Salten Borger- og Grundejerforening
Mulige fokusområder:
Grønt areal mellem ældreboliger og Silkeborgvej
Ruter der kæder Salten og Them sammen
8) Vores arbejde fremover 20 min.
Vi aftaler at næste møde er tirsdag den 1. marts kl. 19:30 – 21:30.
Falle booker mødelokale på Toftebjerg.
9) Eventuelt 10 min.
Omstrukturering børnehaverne i Them
Den 3. omstrukturering på 3 år for børnehaverne i Them finder sted her i foråret.
Udfordringen er stigende børnetal – hvilket er meget positivt - men det er bekymrende at
Silkeborg Kommune ikke er bedre til at sikre faste fremtidssikrede rammer. Der er rygter
om at der skal bygges en ny stor institution om nogle år.

Them-Salten Lokalråd
Kasper forslår, at man indleder dialog med relevante politiske udvalg i kommunen for at
holde politikerne op på deres forpligtelser til lokalområdets børnefamilier. Så vidt muligt,
skal dette ske sammen med forældrebestyrelsen i børnehaverne.
Ved mødet er der opbakning til at arrangere møde med Udvalget og bestyrelsen i
børnehaven. Kasper går videre med dette.
Kommunen tager initiativ til en aktivitetskalender
Kommunen vil gerne producere en kalender over lokale aktiviteter og arrangementer i
vores lokalområde. Falle giver en tilbagemelding med bl.a. liste over foreninger som
kommunen bør forhøre sig hos. Birgit skaffer en oversigt over aktiviteter i Salten
Borgerhus. Jens Martin har også en fod inden for døren i dette projekt, grundet hans rolle i
anden forening.
Fotos til hjemmesiden
Vi blev enige om, at det var smart at lægge fotos af os på lokalrådets hjemmeside. Så vores
medborgere kan genkende os i gadebilledet. Birgit, Jonas og Jesper, vil I finde et foto af jer
selv?

