Nyt fra Silkeborg Kommune – marts 2021
Prognose for boliger og borgere i Resenbro, Linå og Mollerup de næste 13 år
Ifølge Boligprogram 2021-2033 forventes der i de næste 13 år at komme 68 nye boliger i Linå, 23
nye boliger i Resenbro og 32 nye boliger i Mollerup.
Set tilbage på 2020 kom der for området Linå, Hårup og Laven 31 nye boliger og for Resenbro 10
nye boliger.
På baggrund af blandet andet boligprogrammet er der lavet en befolkningsprognose frem til 2034. I
2021 bor der 1.484 i Linå. Det forventes at stige frem til 2034 til 1.586. For Resenbro bor der i 2021
2.008. Det forventes at stige til 2.064 i 2023 og derfra at falde frem til 2034 til 1.998.
Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt boligprogrammet og befolkningsprognosen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 16.03.2021, punkt 6 og 7)

Ændringer i den kollektive trafik
Fra sommeren 2021 reduceres betjeningen mellem Låsby-Linå og Hårup med seks ture på
hverdage.
Fra sommeren 2021 bliver kørslen i Linå og Hårup reduceret yderligere for at etablere betjeningen
af Sorring. Indbyggertallet i Sorring er 1.152 og i Linå 516. Den foreslåede betjening med rute 113 er
derfor højere end minimumsservicemålet.
I Resenbro betjener bybuslinje 1 Godthåbsvej, Aarhusvej og Resenbro by, og regionalruterne
betjener Aarhusvej. Så Aarhusvej og Resenbro har mange busafgange.
Frekvensen på bybuslinje 1 sænkes til timedrift på skoledage og 2-timers drift på skolefridage og i
weekender. Det betyder, at Resenbro på hverdage vil være betjent med 17 bybusafgange og 27
afgange på rute 113 og 223 - hertil kommer 10 ture på rute 313, som kører via Gødvad.
Ændringerne sker i sommeren 2021.
(Plan- og Vejudvalget, 01.03.2021, punkt 16)

Gudenåen:
Hvad koster oversvømmelser ved Gudenåen?
Der er blevet lavet en analyse af, hvad det koster, når Gudenåen går over sine breder. De
foreløbige resultater langs hele Gudenåen er, at ved en 5-års-hændelse koster det 72 mio. kr., ved
en 20 års-hændelse koster det 85 mio. kr. og ved en 100-års-hændelse koster det 109 mio. kr.
Tallene skal ses som det værst mulige scenarie, da analysen antager, at der sker en skade ved
oversvømmelsen. Det er Klima- og Miljøudvalget blevet orienteret om i forbindelse med status for
helhedsplanen for at håndtere oversvømmelser i Gudenåen.
Der er også blevet lavet en demo-version af et varslingssystem, som kan give prognoser for
vandstanden Gudenåen to dage frem. Se demoversionen via linket.
her: https://www.c2ccc.eu/projektmateriale/borgerrettet-materiale/borgermateriale-vedr-gudenaen/
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(Klima- og Miljøudvalget, 03.03.2021, punkt 16)

Hvem skal skære grøden i 2021?
Gudenåcentralen kan igen få lov til at skære grøden, hvis de kan gøre det, som Sloths Naturpleje
gjorde det sidste år. Der skar Sloths Naturpleje grøden på fire dage. Det har Klima- og Miljøudvalget
besluttet.
I 2019 og 2020 var det Sloths Naturpleje, som blev hyret til at stå for grødeskæringen, fordi Klimaog Miljøudvalget ønskede en hurtigere og mere effektiv grødeskæring end den Gudenåcentralen
tidligere havde lavet.
(Klima- og Miljøudvalget, 03.03.2021, punkt 18)

Grundlaget for ekstra grødeskæring var ikke på plads
Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort, at der ikke var grundlag for en ekstraordinær
grødeskæring i september sidste år.
Klagenævnet har i deres afgørelse skrevet, at beslutningen om at skære grøden ekstraordinært ikke
indeholdte en fyldestgørende forklaring. Klima- og Miljøudvalget er blevet orienteret om afgørelsen.
(Klima- og Miljøudvalget, 03.03.2021, punkt 24)
Find tidligere politiske beslutninger for Resenbro, Linå og Hårup her.
Venlig hilsen
Claus Gade Linddahl
Kommunikationskonsulent
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