
Referat 

Lokalrådsmøde den 17. september 2015 på Rødegaard 

Afbud fra Marcus og Erik J. 

Fra mødets start deltog Tom Jakobsen fra beboergruppen omkring Solbo. Tom introducerede sig selv som 

den person, der koordinerer beboernes indsigelser mod kommunens vedtagne lokalplan, der giver 

mulighed for at realisere Solbos udbygningsplaner ved at få dispensation til at inddrage ca. 5.200 m2 

beplantet areal (fredsskov). 

Tom fortalte bl.a.: 

• At kommunen havde fjernes en mast på 32 meter fra den oprindelige plan. 

• At kommunen skal skaffe en dispensation for inddragelse af skov til udvidelsesprojektet. 

• At gruppen vil arbejde for, at dispensationen ikke godkendes af Naturstyrelsen. 

• At gruppen ikke fandt udvidelsen nødvendig for at skaffe plads til 7 pladser fra deres nuværende 

placering på Vibevej. 

• At udvidelsen udelukkende skyldes et kommunalt ønske om at flytte ca. 20 medarbejdere fra deres 

nuværende placering på rådhuset til Solbo. 

• At der ingen grund er til at operere med en fase 3, da der ikke konkret foreligger planer om at 

virkeliggøre denne. 

• At han var vidende om, at Friluftsrådet vil klage over projektet. 

• At alle med undtagelse af lokalrådet var modstandere af at tage skov fra de nuværende grønne 

kiler. 

Herefter var der en drøftelse af problematikken. Denne sluttede med formandens bemærkninger om, at 

lokalrådet havde fundet planerne i orden og ønskede at støtte mulighederne for at få et fremtidssikret 

Solbo med gode forhold for børn, deres pårørende og medarbejderne. Herefter ordinært møde. 

• Referatet fra mødet i august godkendt. 

• Linå Cup, der blev afholdt primo september var en succes – vist nok også økonomisk. 

• Avisens omtale af den ikke eksisterende trafik på hovedvejen gennem Linå omtalt. 

• Allan og Birgitte/Majken havde fundet frem til foreninger og foreningsformænd. Hensigten er at 

indbyde foreningsrepræsentanter til et møde, hvor fremtidens forhold i lokalområdet kunne 

drøftes af og lokalråd. Hensigten er at finde frem til dagsordenpunkter til et borgermøde. 

Repræsentanterne findes på en vedhæftet fil. Dette møde er programsat til den 2. november i 

Linå Sognehus, Linåbuen med start kl. 19.00. Ingrid bestiller lokalet. 

• Kalle arbejder på at finde frem til, hvordan skolebestyrelsen stiller sig til kommunens netop 

udsendte fremtidige skolestruktur – evt. ved at deltage i et skolebestyrelsesmøde. Målet er at 

lokalrådet kan gå ind og støtte bestyrelsens bemærkninger. 

• Næste møde den 22. oktober kl. 17.00 på Rødegaard. Smørrebrød ved formanden i anledning af 

hans 80 års fødselsdag den 15. oktober. 

Referent: Kalle den 19. september 2015.  


