
Nyt fra Silkeborg Kommune august 2021 
  
Resenbro Skole drøfter pladsudfordringer 
  
Skolebestyrelsen på Resenbro Skole og Silkeborg Kommune har på et møde drøftet 
pladsudfordringerne på Resenbro Skole, som i 2023/2024 mangler lokaler ifølge en prognose. 
  
Resenbro Skole efterspørger fem grupperum og et faglokale, som også kan anvendes uden for 
skoletiden til for eksempel SFO. Manglen på plads udfordrer skolens pædagogiske arbejde. 
Derudover er det vigtigt med information til borgere i området, hvor skoledistriktsgrænsen er. 
  
Børne- og Ungeudvalget har drøftet buddene og ønsker, at der sættes gang i et indledende 
analysearbejde omkring de manglende lokaler på skolen. 
(Børne- og Ungeudvalget, 09.08.2021, punkt 3) 
  
  
Aflåst cykelparkering på vej til samkørselspladsen på Århusvej 
  
Inden længe bliver der etableret et fællescykelskur af træ med græstag på samkørselspladsen på 
Århusvej ved Resenbro-afkørslen. 
  
Her bliver der plads til 10 cykler, som kan deles af 14 brugere, hvor de kan låse deres cykler inde. 
Ønsket er, at cykelparkeringen er klar til Cykelfestivalen i september. 
  
På grund af voldsomme prisstigninger på stål og træ bliver cykelparkeringen 50.000 kr. dyrere, så 
den endelig pris bliver 150.000 kr. Plan- og Vejudvalget tager sagen til efterretning. 
(Plan- og Vejudvalget, 09.08.2021, punkt 13) 
  
  
Gudenåen: 
  
Flertal i Klima- og Miljøudvalg vil have skåret grøden ekstraordinært 
  
Et flertal i Klima- og Miljøudvalget vil have gennemført en ekstraordinær grødeskæring, fordi 
oversvømmelser fra Gudenåen vil kunne betyde ødelagte veje, bygninger og andre naturtyper. 
  
Silkeborg Kommune vurderer, at en ekstra grødeskæring uden en foregående sagsbehandling og 
med evt. dispensationer fra naturbeskyttelsesloven og habitatdirektivet vil være klart ulovligt. 
  
Silkeborg Kommunes medarbejdere har pligt til at nægte at udføre en klar ulovlig ordre. Hvis 
medarbejderne udfører en klar ulovlig ordre, kan de blive straffet. 
(Klima- og Miljøudvalget, 19.08.2021, punkt 2) 
  
  
Kan vandplanten pindsvineknop bekæmpes? 
  
Det spørgsmål ønsker et byrådsmedlem af Klima- og Miljøudvalget, at forvaltningen hurtigst muligt 
undersøger og finder løsningsforslag på. Pindsvineknop er en vandplante, som vokser i 
Gudenåen. 
  
Klima- og Miljøudvalget beslutter, at der sættes gang i et pilotprojekt, og at sagen kommer på 
deres dagsorden igen til oktober. 
(Klima- og Miljøudvalget, 11.08.2021, punkt 4) 



Gudenåkommuner genoptager dialogen om fælles regelsæt for Gudenåen 
  
25. august mødes den politiske styregruppe for udarbejdelsen af et fælles Gudenåregulativ på 
strækningen Silkeborg – Randers for at genoptage dialogen om at lave et nyt fælles regelsæt for 
Gudenåen. 
  
Udover Silkeborg Kommune gælder det Favrskov-, Viborg- og Randers kommuner. De andre 
kommuner ville vente på en afvente afgørelsen fra Miljøstyrelsen om antal grødeskæringer i 
Gudenåen, før de ville genoptage arbejdet med at lave et fælles regulativ. 
(Klima- og Miljøudvalget, 11.08.2021, punkt 10) 
  
Find tidligere politiske beslutninger for Resenbro, Linå og Hårup her. 
  
Venlig hilsen 
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