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Nyt fra Silkeborg Kommune september og oktober 2021 

  
Nyt fra Silkeborg Kommune 
  
Forslag om 33 nye rækkehuse i Mollerup 
  
Et forslag til en lokalplan for en del af Linådalen kommer nu i otte ugers høring. Det beslutter 
byrådet. I øjeblikket er der en gård i området, og det meste af den er nedslidt og bliver revet ned. 
Resten af bygninger skal indrettes som lejligheder. 
  
Mod nord – og Bygaden – kommer der et fælles torv og et gadekær, som også er porten til resten 
af området. Husene skal ligge forskudt i klynger på to eller tre huse, og derved også som buffer 
mod naboejendommene. 
  
Ved hjælp af forskudte boliger, grønne gågader og indhegnede haver skabes der et miljø, der er 
skabt til ophold og passage for hele landsbyen. Den store eng mod syd og Linåvej bliver bevaret, 
så den virker som en bypark. 
  
(Plan- og Vejudvalget, 06.09.2021, punkt 21, byrådet, 27.09.2021, punkt 16) 
  
  
Første skridt mod nyt erhvervsområde i Hårup 
  
Byrådet frigiver 1 mio. kr. til at undersøge erhvervsjord i Hårup. Det drejer sig om et område ved 
Linåvej og Purhusvej på begge sider af motorvejen. 
  
Arkæologerne skal i gang med at grave efter fortidsminder, og udover det skal jorden måles op. 
Jorden tilhører Silkeborg Kommune, der fortsat er i gang med at købe jord i området. 
  
Det er endnu ikke afgjort, hvilke former for virksomheder, der kan ligge i området. Det kræver en 
ny lokalplan, og når et forslag til en lokalplan er lavet, kommer det i høring. 
(Plan- og Vejudvalget, 06.09.2021, punkt 7, byrådet, 27.09.2021, punkt 21) 
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Børnehavegruppe bliver til vuggestuegruppe i Resenbro Børnehave 
  
Der er med kort varsel behov for flere dagtilbudspladser til 0-2-årige børn i Resenbro. Derfor bliver 
en børnehavegruppe lavet om til en udegruppe, så der bliver plads til en ny vuggestuegruppe til 15 
børn. Det godkender Børne- og Ungeudvalget og byrådet. 
  
Den nye udegruppe bliver kørt i bus fra børnehuset ud til Amerika Plantage ved Gjern, hvor hytten 
Washington kan bruges som madpakkehus. Der bliver også sat en tipi op derude til pædagogiske 
aktiviteter. 
  
På grund af den korte tidshorisont for, hvornår der er brug for flere pladser, er det ikke muligt at 
etablere nye bygninger. Men på baggrund af det stigende behov for pasning undersøges 
mulighederne for en permanent udvidelse af Resenbro Børnehus. 
(Børne- og Ungeudvalget, 06.09.2021, punkt 9, byrådet, 27.09.2021, punkt 8) 
  
  
Resenbro Tennisklub får otte nye lysmaster 
  
I fremtiden kommer der otte lysmaster på den vestlige side af Resenbrohallen ved Skellerupvej. 
Resenbro Tennisklub har fået lov til at stille masterne op rundt om klubbens to tennisbaner. 
  
Masterne er ni meter høje. Naboerne er blevet hørt i sagen, og fire har svaret. De er bekymrede 
over, om der kommer støjgener og lysgener nu, når banerne kan bruges om aftenen. 
  
En mener, at lokalplanen ikke bliver overholdt. Områdets lokalplan tillader max. 8,5 meter høje 
bygninger, men ifølge Planloven er master ikke bygninger. 
(Plan- og Vejudvalget, 06.09.2021, punkt 16) 
  
  
Lovligheden af ekstra grødeskæring skal undersøges nærmere 
  
I august besluttede Klima- og Miljøudvalget, at der skulle skæres grøde en ekstra gang uden at 
søge dispensationer fra lovgivningen til det. 
  
Nu beslutter udvalget, at sagsbehandlingen og ansøgninger om dispensationer skal genoptages 
samtidig med, at beslutningen fra august stadig er gældende. 
  
Klima- og Miljøudvalget beslutter også, at der skal sættes gang i en ekstra ekstern vurdering af 
lovligheden af ekstra grødeskæring og erstatningspligt, hvis vandføringsevnen ikke overholdes 
tilstrækkeligt. 
(Klima- og Miljøudvalget, 08.09.2021, punkt 14 og 15) 
  
  
Udendørs områder skal gøres røgfrie 
  
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har besluttet, at udendørs områder ved idrætsanlæg, fx 
boldbaner og haller, skal gøres røgfrie. Der skal dog laves rygezoner. Planen er også at gøre 
legepladser og andre udendørsområder, hvor særligt børn mødes, røgfri. De røgfrie områder 
forventes at træde i kraft 1. juli 2022. 
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Formålet med at indføre udendørs røgfrie miljøer er at sikre børn og unge gode og sunde rammer 
uden røg, støtte røgfrie miljøer for at undgå passiv røg og for at bidrage til, at færre begynder at 
ryge. 
  
Røgfrie udearealer kan også betyde færre udgifter til oprydning af cigaretskod. Nu skal Idrætsrådet 
og andre relevante aktører høres i sagen og komme med input inden udvalgsmødet i oktober. 
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 06.09.2021, punkt 10) 
  
  
 
Linå på vej med selvstændigt lokalråd 
  
Igennem nogen tid har der i Linå været drøftelser om at etablere et selvstændigt lokalråd. Man er 
nu kommet så langt, at man har holdt opstillingsmøde 2. september 2021 for Linå Lokalråd. 
  
Forud for mødet fik Nærdemokratiudvalget en ansøgning om tilskud til leje af Linå Forsamlingshus 
på 2.500 kr. og 1.000 kr. til forplejning. Formanden for Nærdemokratiudvalget traf 24. august 2021 
en formandsbeslutning om at sige ja til tilskuddet. 
  
Nærdemokratiudvalget er orienteret om sagen. 
(Nærdemokratiudvalget, 21.09.2021, punkt 3) 
 
 
 
 

Oktober 2021 
 
Resenbro Børnehus udvides 
  
Resenbro Børnehus udvides med en ny bygning på Skellerupvej 20 ved Ådalen. Den nye bygning 
får plads til 40 børn og skal afhjælpe det øgede behov for dagtilbud i lokalområdet. 
  
Der er sat 8,8 mio. af til byggeriet, som bliver et modulbyggeri med to grupperum til 14 
vuggestuebørn og 22 børnehavebørn samt fællesfaciliteter. 
  
Bygningen kommer til at ligge ved siden af skolen og giver muligheder for samarbejde på tværs og 
for brug af hinandens faciliteter. 
  
Hvis alt forløber planmæssigt, vil bygningen være klar til at modtage børn fra sommeren 2022. 
(Børne- og Ungeudvalget, 04.10.2021, punkt 9, byrådet, 25.10.2021, punkt 5) 
  
  
Der holdes fortsat øje med udviklingen i elevtallet på Resenbro Skole  
  
Der er lavet en indledende analyse af Resenbro Skoles lokaler for at vurdere behovet for flere 
lokaler. 
  
Den indledende analyse viser, at skolen har de nødvendige lokaler, men hvis skolen bliver fast 
tosporet på flere årgange, er der behov for flere lokaler. Det er Børne- og Ungeudvalget orienteret 
om. 
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Prognosen for elevtallet viser, at elevtallet ligger tæt på at kunne udløse et ekstra spor særligt i de 
yngste klasser. Tendensen de seneste år har været et dalende elevtal i klasserne i løbet af 
skoleforløbet. 
  
Silkeborg Kommune følger fortsat udviklingen i elevtallet for Resenbro Skole. 
(Børne- og Ungeudvalget, 04.10.2021, punkt 6) 
  

  
 
Find tidligere politiske beslutninger for Resenbro, Linå og Hårup her. 
 
Venlig hilsen  
Claus Gade Linddahl, Silkeborg kommune 
 

https://silkeborg.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Politiske-beslutninger-for-dit-lokalomraade
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