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1 Referat Referat Referat Referat 13. 13. 13. 13. 
november november november november 
2014201420142014    

Godkendelse 
af referat 

Referatet godkendt uden kommentarer Alle 

2 Opfølgning Opfølgning Opfølgning Opfølgning 
på Borgerpå Borgerpå Borgerpå Borger    
mødemødemødemøde    

Svar fra Mette Svar fra Mette Svar fra Mette Svar fra Mette 
GeGeGeGeeeeertsenrtsenrtsenrtsen    

Vedr. skiltningVedr. skiltningVedr. skiltningVedr. skiltning af grunde til salg, så er der i følge 
mine kollegaer i forvaltningen nogle 
”lovmæssige udfordringer” mht skiltning for 
grundsalg i ”det åbne land”.  Sektionslederen vil 
drøfte det med det politiske udvalg. Jeg håber at 
kunne sige noget mere præcist herom inden 
jeres møde i december. 
Endnu ikke svarEndnu ikke svarEndnu ikke svarEndnu ikke svar    
------- 
Mette Geertsens svar:Mette Geertsens svar:Mette Geertsens svar:Mette Geertsens svar:    
Vi har pt. registreret, at det er et ønske at få lysysysys 
på Frisholmstien i Saltenpå Frisholmstien i Saltenpå Frisholmstien i Saltenpå Frisholmstien i Salten og flere lamper på 
Møllestien i Them. Det vil sige, at strækningerne 
er på den samlede ønskeliste for nye 
belysningsstrækninger i Silkeborg Kommune. Vi 
prioriterer løbende nye anlæg, når der er luft i 
belysningsbudgettet – det er der desværre ikke 
så tit. Væsentlige faktorer for prioriteringen er 
brugsgraden, og om det er en skolesti, eller om 
der er gode alternative rute tæt på. 
Frisholmstien er ca. 80m lang og vil skulle have 
3-4 master. Overslag 40.000kr Møllestien er ca. 
335m lang og har i dag 5 lamper. Der burde 
være 10. Overslag 50.000kr  
Det vil hjælpeDet vil hjælpeDet vil hjælpeDet vil hjælpe hvis Lokalrådet Them/Salten via 
lokalkendskabet kan hjælpe os med at beskrive, 
hvorfor stierne skal prioriteres højt.  
Jette har følgende argumenter: Jette har følgende argumenter: Jette har følgende argumenter: Jette har følgende argumenter:     
Frisholmstien bruges dagligt af rigtig mange 
borgere 
Når de går til Markedspladsen for at lufte hund, 
vi undgår hundeefterladenskaber på vejene 
Når der er arrangementer i Borgerhuset 
Når børn cykler til skole 
Når børn går til Skolebussen 
Når ældre skal med bussen til Banko 
 

Alle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jette 
 
 
 
 



Stien er meget mørk med mange brønd dæksler 
i forskudte højder, så farlig og ujævn at gå på. 
Hvis ikke stien prioriteres højt og beskeden er, at 
man bare kan bruge andre muligheder, er der jo 
ikke nogen grund til den er der? 
    
Jette opretterJette opretterJette opretterJette opretter    på Face Book, linket til på Face Book, linket til på Face Book, linket til på Face Book, linket til 
Borgerforeningens hjemmeside, spørgsmål til Borgerforeningens hjemmeside, spørgsmål til Borgerforeningens hjemmeside, spørgsmål til Borgerforeningens hjemmeside, spørgsmål til 
Salten borgerne, således at vi kan få det Salten borgerne, således at vi kan få det Salten borgerne, således at vi kan få det Salten borgerne, således at vi kan få det 
konkrete konkrete konkrete konkrete lys lys lys lys problem belyst og beskrevet af problem belyst og beskrevet af problem belyst og beskrevet af problem belyst og beskrevet af 
borgere. Det vil give os bedre argumenter over borgere. Det vil give os bedre argumenter over borgere. Det vil give os bedre argumenter over borgere. Det vil give os bedre argumenter over 
for kommunen.for kommunen.for kommunen.for kommunen.    
--------------------    
SnerydningSnerydningSnerydningSnerydning    
Frisholmstien i Them er en kl. 3 sti i vores 
vintertjeneste. Dette vil være sekundære stier og 
det tilstræbes at holde dem ryddet i tidsrummet 
kl. 6-16  
Jeg kan se at de fleste stier i Them er kl. 3 eller 
lavere, så min umiddelbare vurdering er at 
Frisholmstien bliver ryddet på et passende 
niveau. 
Hvis Lokalrådet mener den bør opklassificeres til 
en kl. 2 sti er de velkommen til at beskrive 
problematikken, så jeg har noget at vurdere ud 
fra.  
 
Søren kontakter MetteSøren kontakter MetteSøren kontakter MetteSøren kontakter Mette og siger, at vi vender 
tilbage med uddybende argumenter, så snart vi 
har dem indsamlet, både på belysning samt 
snerydning.  
 
Ligeledes er det vores hensigtLigeledes er det vores hensigtLigeledes er det vores hensigtLigeledes er det vores hensigt at argumentere 
for en tunnel under Toftevænget, førende fra 
Gartner stien/Møllestien over mod 
Medborgerhuset som jo efter udbygning bliver et 
travlt sted. 
Vort arguVort arguVort arguVort argument er,ment er,ment er,ment er, at det vil sikre et 
sammenhængende stisystem i området, som 
sikrer børn, unge og ældre borgers færden i 
området uden at skulle krydse trafikerede veje.  
 
Søren Søren Søren Søren kontakter det lokale politi for at 
fremlægge vore synspunkter 
Både om stisystemerne, tunnel og Bygma 
krydset. 
Vi vil tage billeder i Bygma krydsetVi vil tage billeder i Bygma krydsetVi vil tage billeder i Bygma krydsetVi vil tage billeder i Bygma krydset som 
argument, billeder som kan illustrere den 
håbløse situation, især under afvikling af 
morgen trafikken. 
Søren Søren Søren Søren kontakter Gjessø Lokalråd, for evt 
kommentarer til udfordringerne i Bygma krydset. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Søren 

3 Nyheder Nyheder Nyheder Nyheder Mette Hvis ikke I har fået ”nyheden” anden steds fraHvis ikke I har fået ”nyheden” anden steds fraHvis ikke I har fået ”nyheden” anden steds fraHvis ikke I har fået ”nyheden” anden steds fra, Alle 



fra fra fra fra 
Silkeborg Silkeborg Silkeborg Silkeborg 
kommunekommunekommunekommune    

Geertsen så vil jeg lige gøre opmærksom på, at der er 
lavet nogle nyttige genveje/nyttige links til 
lokalrådene. De findes nederst på siden, som 
dette link henviser til  
http://silkeborgkommune.dk/Politik/Lokalraad-
og-naerdemokrati  
Spred gerne budskabet til resten af lokalrådet. 

4 Møde om Møde om Møde om Møde om 
2 minus 1 2 minus 1 2 minus 1 2 minus 1 
vejenvejenvejenvejen    

Beslutning om 
vejen skæbne 

200 borgere har besvaret spørgeskema om 
Rustrupvej, 2 minus 1 vejen. Det forventes at 
politikkerne tager endelig beslutning om vejens 
skæbne i marts 2015, men holdningen er 
tilsyneladende, at den bevares som 2 minus 1 
vej. 

Søren 
og Leif 

5 Julelys i Julelys i Julelys i Julelys i 
ThemThemThemThem    

Udvikling i 
sagen? 

Vor henvendelse til By ansvarlig vedr. beror på 
borgerhenvendelse. Se ref. 13.11.14, punkt 2 
Them Borgerforening har ikke taget yderligere 
initiativer efter vor henvisning til Vej og Park. 
Vi håber på julebelysning næste jul. 

Alle 

6 Lokal rådet Lokal rådet Lokal rådet Lokal rådet 
i Themi Themi Themi Them----    
SaltenSaltenSaltenSalten    

 Vi skal arbejde på at gøre Lokalrådsarbejdet 
mere synligt. Se i øvrigt forslag i ref af 13.11.14, 
punkt 2. 
Jette opretter en Face BookJette opretter en Face BookJette opretter en Face BookJette opretter en Face Book side for yderligere at 
gøre os mere synlige 
 
 
Margrethe afventer input, fra øvrige medlemmer, 
som skal samles til en oplysende artikel til MJA 

Alle 
 
Jette 
 
 
 
 
Margre- 
the 

7 MødeMødeMødeMøde    
datoer for datoer for datoer for datoer for 
kommende kommende kommende kommende 
½ års ½ års ½ års ½ års 
periode periode periode periode 
2015201520152015    

 Tirsdag den 20. januar 
Onsdag den 18. februar 
Onsdag den 18. marts 
Onsdag den 15. april 
Tirsdag den 19. maj 
Tirsdag den 16. juni 
 

Alle 

8 LokalrådsLokalrådsLokalrådsLokalråds
mødemødemødemøde    

    Kommende lokalrådsmøder afholdes i 
Medborgerhuset i Them, Søren bestiller lokale 
og traktement 

Søren 

9         Rigtig god jul og kom sikkert ind i det nye årRigtig god jul og kom sikkert ind i det nye årRigtig god jul og kom sikkert ind i det nye årRigtig god jul og kom sikkert ind i det nye år Alle 
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