Lokalråd for Them-Salten

Referat
Dato:
Dato 13. november 2014 Tid:
Tid 19.00
Sted:
Sted Mødelokale ovenpå Biblioteket, Silkeborgvej 33, 8653 Them
Til stede: Søren Olsen,
Olsen, Leif Thøgersen,
Thøgersen, Jette Bie,
Bie, Margrethe Schaarup
Afbud:
Afbud Marc la Cour,
Cour, Falle Laygardt,
Punkt
1

Handling
Godkendelse
af referat

2

Borgermødet

Indhold
Referat fra møde i
Lokalrådet
17.09.14
Godkendelse af
referat 25.09.14
Evaluering

Notater
Godkendt uden kommentarer

Ansvar
Alle

Godkendt uden kommentarer

Alle

Lokal bestyrelsen er generelt noget skuffet
over fremmødet til - og forløbet af
borgermødet. Se referat fra Borgermødet.
-Vi
Vi vil bestræbe os på at være mere synlige
i den daglige debat fremover.
-Bl.a.
Bl.a. ved at lade Dagsorden for
Lokalrådsmøder linke til De to
borgerforeningers hjemmesider.
-Ved
Ved at åbne lokalrådsmødet for borgere
den første ½ time, så der er mulighed for
at fremkomme med spørgsmål/sager som
rådet skal søge svar på/tage sig af.
-Ved
Ved at invitere formænd for forskellige
institutioner, foreningen m.m. til at deltage
i møderne, så der opnås fælles forslag i
udviklingen af området
-Udvi
Udvidet
Udvidet antallet af lokalrådsmedlemmer
ved at lade ovenstående indgå
-Ved
Ved fremover at bruge medborgerhuset
som mødested

--------Mette Gertsen By
ansvarlig skriver
følgende efter
borgermødet.
Jeg har lovet at
følge op på
følgende
spørgsmål –
svarene sender jeg
til lokalrådet:·
Se spørgsmål og
svar i notat
kolonnen

----------Spørgsmålene og svar
? Julebelysning – hvem skal man ”spørge
om lov” ·
Der er svar vedr. julebelysning:
Da det er Them Grundejerforening som
står som ansvarlige, er de blevet orienteret
om, at de skal henvende sig til Vej og Park
vedr.
? Lokalplanen for Knudlund – irriterende at
lokalplanen begrænser fx
bagagerumsmarked/genbrugsbutik – kan

Jette

lokalplanen ændres? Kan der
dispenseres?·
Der er endnu
endnu ikke noget svar
? Grundejer
foreningsproblematik i Salten –
bestemmelserne vedr. grundejer-foreninger
forskellige, mangel i lokalplaner, som
gælder for området nord for Frisholmvej og
vest for Horsensvej - Hvilke muligheder er
der for at få ryddet op i det?·
Der er endnu
endnu ikke noget svar
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Them Rådhus
Rådhus

Hvad og hvor står
vi nu
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Toftebjerg

Referat
Referat fra møde
den 2. oktober
2014
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Flextur

Hvorfor kan der
køre bybusser til
andre byer, som
ligger længere
væk fra Silkeborg
end Them og
Salten gør?

? Sti mellem Frisholmvej og Egevej Hvorfor er der ikke lys på stien og hvorfor
bliver den ikke ryddet for sne om vinteren?·
Der er endnu
endnu ikke noget svar
Uafklaret!
Vi lader de, som kom med forslag
om/initiativ til, at anvende Them Rådhus til
Medborgerhus, komme med en skriftlig
anmodning, før vi foretager os yderligere
Søren Olsen har deltaget i mødet. Han har
blandt andet svaret på den kritik vi fik for
at bringe Them Rådhus på bane til
borgermødet, som muligt medborgerhus.
-Da det var et ønske fra borgere, har vi pligt
til at bringe det i spil. Blot ærgerligt at de
borgere som gerne så rådhuset som nyt
medborgerhus ikke selv var til stede og
argumenterede for oplægget.
Det var der forståelse for.
Mettes skriftlige svar vedr. Kollektiv trafik
Der er ingen planer om bybusbetjening af
Them og Salten.
Det er ikke hensigtsmæssigt at bruge
lavgulvsbusser over større afstande. Them
har bus (215 Silkeborg-Nr.Snede-Vejle) fra
Silkeborg kl. 18.53, 21.06 og 22.20 på
hverdage – lørdage og søndage har det
knebet med busser om aftenen, og derfor
har vi i år, som noget nyt sat teletaxi ture
ind på rute 215 til Them kl. 22.10 både
lørdage og søndage.
Salten er et noget mindre bysamfund, som
betjenes af rute 110 Horsens-Silkeborg.
Hverdage kl. 19.06 og 21.06 – noget
tilsvarende i weekenden.
Flextur er et godt supplement til den
kollektive trafik, som alle kan bestille – fra

Alle

Søren

Alle
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Nærdemo
Nærdemoemokrati
konference

Referat

og til en adresse i Silkeborg kommune.
Det er dyrere end den kollektive trafik og
koster 7 kr. pr. km – mindst 35 kr. pr. tur.
Læs om flextur på Midttrafiks hjemmeside
flextur
__________
Vi i lokalrådet vil arbejde på at finde
udveje, så Midttraffik ser det som sin
opgave at servicere os borgere i Them og
Salten, også med bybusser
Et spændende ideudvekslingsmøde, da
mange lokalråd var repræsenteret.
Ligeledes godt at se de politiske deltagere
fra Nærdemokrati udvalget og komme i
dialog med dem og vore udfordringer.
Vi vil senere henvise til referat fra mødet
samt oplægsholderens PP

Søren
Falle &

Margrethe/

Vor lokale Nærdemokrati politiker Carsten
Mouritsen er meget interesseret i at
samarbejde med os
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Cyklist forhold
i Lokal
området

------Kørsel til møder
uden for
Them/Salten
Mette Gertsen: jeg
har noteret
følgende ting som
jeg videregiver til
de relevante
personer/
faggrupper i
administrationen

Det besluttes at kørsel skal godtgøres med
2,13kr/km af Lokalrådets midler

Alle

? Arealet mellem Salten og Them – kunne
det i fremtiden udlægges som rekreativt
areal nu hvor der alligevel ikke er planer
om en forlægning af Horsensvej uden og
Salten?·
Der er endnu ikke noget svar

Alle

? Salgsskilt ved Frisholmparken·
Der er endnu ikke noget svar
? Midlertidig løsning i BygmaBygma-krydset: en
højresvingsbane på Jævndalvej, så man
nemt kan komme sydpå. Samfundsøkonomisk fordelagtigt.
Der er endnu ikke svar
Der er ikke afsat penge på budgettet
? Kommentar til Rustrupvej – forsøget med
2-1 vej/opstribning = Føler allerede det ER
besluttet at løsningen bliver permanent
fordi der kommer lignende vejprojekter
andre steder i kommunen.·
Der afholdes møde den 14/11 2014 vedr
Leif og Søren deltager
? Ønske om mere lys i Salten generelt·

Søren
Leif

? Ønske om lys langs vejen fra Salten til
Knudlund·
? Ønske om generelt flere cykelstier
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Evt

Nye mødedatoer
for forår 2015

Julefrokost
Mad udefra??
9

Næste møde

Dagsordens
punkter

Referent: Margrethe Schaarup

Med hensyn til de tre sidste punkter, er
intet endnu sket.
Søren lader et ord falde på mødet om
Rustrupvej, i håb om at der sker noget
inden vinteren rigtigt står for døren
Husk kalenderen
Forårets møder holder vi på
Madborgerhuset Toftevang, Søren tager
kontakt vedr.
11/12 2014 Søren forespørger om der er
plads på Medborgerhuset, og bestiller
mad?
Husk kalenderen
Forårets møder holder vi på
Medborgerhuset Toftevang, Søren tager
kontakt vedr.

Søren

