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Til Lokalrådets medlemmer, suppleanter og observatør 

Referat fra:   møde i Resenbro Lokalråd, september 2019. 
Dato & Tid:         torsdag den 5. september 2019, kl. 15.00 – 19.00.  
Sted:  mødelokalet på Rødegård Plejecenter, Resenbro.  
  Afbud: Birgitte og Rune. 

 

Dagsorden: 
15.00 – 17.00 

Dialogmøde med de byplanansvarlige i forbindelse med 
kommuneplanrevisionen Resenbro 

Inden mødet blev afholdt et dialogmøde med de byansvarlige i forbindelse med kommuneplansrevision for 
Resenbro lokalråds område. Her blev det fremført, at kommuneplanen rækker 3 år frem. Processen er 
beskrevet på Silkeborg kommunes hjemmeside under Silkeborg kommuneplan. 

Det blev oplyst, at der bliver tale om en udvidelse af Dybdalen, en forlægning af Hårupvej og oprettelse af 
supercykelstier. 

Med hensyn til bebyggelser fremgik det, at der i Linå på den gamle kros grund arbejdes på 12-14 tæt-lave 
beboelser. Derudover arbejdes der på et nyt boligområde. I Mollerup er der plan om 15 boliger (tæt-lav), 
hvor der er tale om et boligområde for engagerede mennesker, der ønsker et kollektivt samarbejde måske 
med megen fælles aktivitet og mulighed for at holde heste. 

I Resenbro er udviklingsområder yderst begrænsede, Vi foreslog en mulig ophævelse af fredningen af den 
jord, der ligger øst/syd for Smingevej til beboelse. Mulighederne for ophævelse af fredningen er 
begrænsede.  

Vores gæster fik også at vide, hvad vi arbejder med omkring en mindre bypark i Resenbro, når kommunen 
får ejerskab til den gamle banegrund fra Banedanmark. En dialog om det blev vel modtaget. Også tankerne 
om en videreførelsen af cykelstien på det gamle jernbanespor frem til rundkørslen ved Smingevej ville man 
se positivt på i forbindelse med tanken om supercykelstier. Det kunne indgå som en integreret del af vores 
bypark, der også kunne rumme parkering for Solbo og for besøgende på trækstien. 

Outdoor tænkningen blev også omtalt. Der kunne tænkes aktiviteter omkring arealet ved Jyllandsringen, og 
der blev også arbejdet med stier i skoven ovenfor Solbo. Alt dette vil der blive arbejdet med i lokalrådet 
fremover. 

 
17.00 – 17.30: 

Opfølgning på dialogmødet – og mødet med Midtjyllands Avis onsdag 4.9 i 
Resenbrohuset 15.30-16.30. 

 
17.30 – 18.00: 

1. Dialog med borgerne (Evt.)  
Ingen var mødt. 
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Tidligere henvendelser fra borgerne vi skal følge op på. Trafik. 
 

18.00 – 19.00: 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 

3. Status på arbejdet med forskønnelse 
 

a. Linå, forslag til helle mm. (Jette og Mette) 
    Forslaget med helle er fint. Knud svarer på det til Elsa Eskesen fra kommunen. 
 

b. Resenbro, forslag til infostandere, P-pladser mm. (Kalle og Knud)  
Skiltning i forbindelse med forskønnelsesplanen i Resenbro. Der arbejdes med tre store skilte og 
tre små. Skiltemodellen er fremsendt til Elsa. Kalle arbejder på tekst til de store skilte. Vi 
afventer udspil fra Elsa i uge 38. 

 
4. Opfølgning på ideer og henvendelser 

 
a. Linå  
Der er fartproblemer på Vangvedvejen. Folk kører rasende stærkt ind i Linå. 60 km bør 
gennemføres på hele vejen. Jette skriver til Jane om det. Hun skriver også om andre 
henvendelser fra Linå til Elsa. 

 
b. Resenbro –  

- Kan vi få gjort Fællesgrunden på den anden side af Skærbækvej til et aktiv? 
Eller er den solgt? 

Fællesgrunden ved Gudenåen i Skærbæk blev drøftet. Vi er opmærksomme på, at der kan 
blive aktiviteter her. Tidligere var der f. eks. Sct. Hansbål. Ideer modtages gerne. 

 
- Kan den gamle cirkusplads genindtages til borgerbrug? – se under 
dagsordenen. 

Den gamle cirkusplads er i brug som afgræsning af får og er ikke i spil til andre aktiviteter 
foreløbig. 

 
- Gjernstien, bænke langs Gjernstien samt fast vedligehold. 

Bænke ved Gjernstien indgår i lokalrådets overvejelse omkring nye tiltag –herunder 
vedligehold. 

 
- Trafik: hvad gør vi ved ønsker om: 
A. Køreplaner – tid til forslag nu – se mere nederst. 

Lokalrådet indsender forslag til ændringer af køreplan for bus 1, så den også kører til Linå på 
et antal afgange morgen og eftermiddag/aften. Derudover forslag om, at der altid – også 
aften, lørdage og søndage kører helt frem til busholdepladsen på Skellerupvej. Den østlige 
ende af Resenbro bliver netop nu udvidet med 40 nye boliger, som skal tilgodeses med 
busmuligheder. 

B. Få hastigheden på Møllegårdsvej ned på 40 km/t. Eller få ”stærekasser”? 
Hastigheden på Møllegårdsvej er fortsat i fokus. Der arbejdes med at få hastigheden nedsat 
til 40 km eller få ”stærekasser” opsat. Knud skriver til Jane om det. 
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C. Uanset om Dybdalen bliver ført igennem til Borgdalsvej i Hårup, bør der laves 
cykelsti fra rundkørslen til Gjernstien. 
D. Parkeringsplads ved Gødvad mælkevej.  
 
- Trækstien: hvad gør vi ved ønsker om: 
A. Forhindring af langtidsparkering ved Trækstien. 
B. 1 m2 ponton anløbsbro/isætning til kano/kajak på østsiden af Resenbroen på 
Træksti-siden. 
C. Toiletforhold ved Trækstien ud for Brohuset og affaldsstativ. 

Hele problemstillingen omkring cykelstier og parkeringspladser ved trækstien er under 
drøftelse. Også toilet samt madpakkehus og anløbsbro/isætning af kajak eller kano er der 
tænkt på. 
Lokalrådet synes det er en god ide med fælles arrangementer i Resenbro og vil bakke op om 
foreningers forslag om sådanne arrangementer.  

 - Arrangementer: hvad gør vi ved ønsker om: 
A. Forslag om flere fælles arrangementer som Sankthansaften og 
sommerfest/byfest. 

B. Lokalrådet kunne som områdets samlende ”forening” arrangere ture i området 
med en lokal, der fortæller om forskellige emner (historier, fugle, natur, kunst m.m.). 
C. Guidede ture for nye tilflyttere til Resenbro-området. 

 

 - Andet: Informationstavle for foreningerne ved Rema 1000. 

Informationstavle ved Rema er i venteposition. Indtil videre kan opslagstavlen i butikken 
anvendes og bliver det. 
Vi skal på et borgermøde have vendt problemstillingen: Hvordan tager vi imod nye i byen? 
Skal der gøres noget? Og hvad? Forslag modtages gerne. 

   
5. Nyt fra Silkeborg kommune:  

Se seneste udmelding fra Nærdemokratiudvalget for vores område under 
dagsordenen. 

   Desuden tilmelding til temamøde 24.9. Dagsorden sidst herunder. 
Knud og evt. Flere deltager i temamøde i Nærdemokratiudvalget den 24. 9. Knud melder 
deltagere til. 

 
6. Hjemmesiden – status 

- Knud har ikke fået kigget på det, men er klar til at gå i gang. 
Knud og Marcus ser på hjemmesiden i næste uge. 
 
 

7. Projekter og aktiviteter under lokalrådet 
a.   Linå Skoletransport, MD 
b.   Plan og Strategi for Udvikling af Resenbro Bymidte/Fredning af Stidalen, KB. 
For begge punkter: Intet nyt. 
 
 

8. Deltagelse i møder, korte meddelelser siden sidst/Rundt om bordet 
Linå Husholdningsforening overlever. 3 ny meldte sig til bestyrelsen på ekstraordinær 
generalforsamling. Kløverbycup i Linå igen i år en succes. 90 hold og en fin søndag. 
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9. Forslag til næste dagsorden til mødet 3.10 

Næste møde den 3. oktober i Linå Sognehus kl. 17.30. 
 

10. Eventuelt  
Vi mangler et medlem af lokalrådet. Alle må gerne melde sig. 

 
Afbud meddeles venligst formanden senest dagen før mødet.  
 
 

Referent: Kalle den 5. september 2019.  

 
 

Trafik – køreplaner: 

Midttrafik går 4. oktober 2019 i gang med at planlægge buskøreplanerne, som vil træde i kraft 28. 
juni 2020. 

Hvis lokalrådet har nogle ønsker til ændringer/justeringer af de gældende buskøreplaner, er det 
allerede nu, de skal meldes ind til Midttrafik. 

Det omhandler alle busser, også de regionale, som kører i Silkeborg Kommune. 

 FRIST FOR INDSENDELSE:   Fredag den 4. oktober 2019 

 Brug venligst følgende mail: midttrafik@midttrafik.dk 

Når Midttrafik har overblik over alle indkomne ønsker til ændringer, vil Midttrafik sammen med 
Silkeborg Kommune lave udkast til nye køreplaner. 

Disse vil komme i offentlig høring på Midttrafiks hjemmeside i perioden 8. – 22. januar 2020, hvor 
alle igen har mulighed for at give bemærkninger til de nye køreplaner. 

 

Den gamle cirkusplads, nu del af året til får: 

Svar fra Gry - Mht. ”Cirkuspladsen”, der ligger mellem Sensommervej 83 og 85, så er det lilla 
skraverede areal Silkeborg Kommunes. Det er omfattet af fredningsforslag og omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttet hede). Vi vil ikke have mulighed for at dispensere til 
ændringer, der forringer arealets tilstand. Hvis du har konkrete spørgsmål til arealet, så er du 
velkommen til at kontakte min kollega Poul Erik Thystrup i vores Natur Team 
email poulerik.thystrup@silkeborg.dk. 

 

Politiske beslutninger for vort lokalområde 
Nyt fra Silkeborg Kommune 
  
Etablering af kloakanlæg og bassiner kan gå i gang 
  
Klima- og Miljøudvalget har vedtaget et tillæg til spildevandsplanen, som betyder, at der nu kan 
etableres kloakanlæg i Hårup ved Linåvej og Borgdalsvej. Tillægget gør det muligt at etablere et 
kloakanlæg med bassiner, bygværker, ledninger, adgangsvej og evt. en pumpestation. 

mailto:midttrafik@midttrafik.dk
mailto:poulerik.thystrup@silkeborg.dk
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To eksisterende bassiner lægges sammen og udvides og bliver lavet som nedsivningsbassiner. 
Kloakanlægget og bassiner skal sikre den rette håndtering af regn- og spildevand i forhold til den 
fremtidige udvikling af Hårup og de forventede klimaforandringer. Tillægget har været i høring. Her 
kom der tre høringssvar, som ikke gav anledning til ændringer i tillægget. 
(Klima- og Miljøudvalget, 14.08.2019, punkt 7) 
  
Grødeskæringen blev ikke skåret som planlagt 
  
Fra 1. juli og til 5. juli 2019 blev grøden skåret fra Silkeborg Langsø til Tange Sø. Silkeborg 
Kommune havde hyret HedeDanmark til opgaven. Klima- og Miljøudvalget er meget utilfreds med 
at grødeskæringen ikke foregik efter planen og derfor ikke kunne bidrage med ny viden. 
  
Teknik- og Miljøafdelingen var ude 8. juli for at undersøge, om grødeskæringen var udført som 
aftalt. Det var den ikke. Teknik- og Miljøafdelingen måtte bede entreprenøren om at gøre en ny 
indsats for at få skåret den grøde, som der blev aftalt og få fjernet afskåret grøde fra åen. Den blev 
sat i gang 11. juli og blev afsluttet 1. august. 
(Klima- og Miljøudvalget, 14.08.2019, punkt 12) 
 

 

Juni 2019 

Trekantskrydset i Linå nedlægges og der bliver bedre trafiksikkerhed på Vangvedvejen 

Lokalrådet har søgt og fået 125.000 kr. til at sløjfe en del af Linågyden, så 
trekantskrydset i stedet bliver et t-kryds og til at sikre bedre forhold for at krydse 
Vangvedvejen og sætte en chikane op på samme vej for at dæmpe farten. 
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Plan- og Vejudvalget har godkendt ansøgningen, og nu vil Teknik- og Miljøafdelingen går i 
dialog med lokalrådet om, hvordan, de to projekter præcis skal laves. At ændre 
trekantskrydset har længe været et lokalt ønske både fra borgere, kirken og lokalrådet. 
Nu har lokalrådet fået søgt penge hjem til at finansiere projektet. Planen er at erstatte det 
nedlagte stykke vej med et grønt areal, så Æblelunden bliver udvidet som et grønt 
område. Her er Linå Kirke og Silkeborg Kommune allerede i gang med et projekt om at 
genetablere Æblelunden ved at plante frugttræer på området. 

På Vangvedvejen er der dårlige oversigtsforhold på grund af sving på vejen og for høj 
hastighed, især trafikken fra nord, da bilisterne ikke sætter farten ned, efter de er 
kommet ned af bakken mod Linå. Her skal en chikane være med til at sænke farten, mens 
en markering på vejen af en art skal sikre, at det bliver nemmere at krydse vejen. 
(Plan- og Vejudvalget, 03.06.2019, punkt 6) 

Opholdsområde, infoskilt og blomster skal forskønne Resenbro 

Lokalrådet har søgt om midler til at renovere et grønt område mellem Skærbækvænget og 
Skærbækvej og de to rundkørsler i byen. Lokalrådet ønsker at renovere det grønne 
område og de to rundkørsler ved at omlægge beplantningen og supplere med nyt. De 
ønsker også at indrette en opholdsplads ved at etablere p-pladser og cykelparkering, 
blomsterkasser, bordbænkesæt og skraldespande samt infoskilte til lokale og turister. 

Teknik- og Miljøafdelingen har vurderet, at det grønne område og rundkørslerne ikke 
trænger til forskønnelse, fordi de mener, der er en tilfredsstillende beplantning. Samtidig 
vurderer de, at der kan arbejdes videre med opholdsmuligheder på det grønne område, at 
opsætte et infoskilt og lave bede eller blomsterkummer med stauder eller 
sommerblomster for at få noget farve ind i området. Det har Plan- og Vejudvalget 
godkendt.  
(Plan- og Vejudvalget, 03.06.2019, punkt 6) 

Maj 2019 

Den gamle rytterskole bevares  

Plan- og Vejudvalget har besluttet forbyde at rive den gamle rytterskole på Linågyden 7 
ned. Ejendommen er fra 1727, og den er en af Silkeborg Kommunes ældste bygninger. 
Den er vurderet til at have en høj bevaringsværdi. 

Plan- og Vejudvalget behandlede første gang sagen i april, hvor de udsatte den. Nu har de 
taget beslutningen, at den skal bevares. Spørgsmålet blev rejst, fordi ejeren af bygningen 
søgte om tilladelse til at rive bygningerne på grunden ned. Bygningerne er i meget dårlig 
stand med tydelige tegn på dårlig vedligeholdelse, og det vil kræve meget at gøre 
ejendommen egent til beboelse blandt andet på grund af det lave loft. 

Med forbuddet betyder det, at der skal laves en ny lokalplan for ejendommen. I den 
forbindelse skal det også vurderes om ejeren får ”væsentlig afkastforringelse af 
ejendommen”. I så fald kan ejeren tvinge Silkeborg Kommune til at købe ejendommen. En 
gruppe frivillige har tidligere foreslået at lave en støttegruppe for bevarelsen og 
renoveringen af rytterskolen, hvis kommunen køber ejendommen. 
(Plan- og Vejudvalget, 06.05.2019, punkt 12) 

Prognose: Resenbro Skole får flere elever og udfordringer med pladsen 
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Det viser en elevtalsprognose, som Skoleafdelingen har fået lavet. I Resenbro er der lige 
nu 159 elever fordelt på 8 klasser. Om fire år er der i følge prognosen 175 elever fordelt 
på 8 klasser. I det skoleår, 2023/24, bliver der også en udfordring med pladsen til 
eleverne på skolen. Her begynder skolen at få to små klasser per årgang. Resenbro Skole 
er bygget med syv klasserum, og elevtallet bliver ved med at stige efter 2023/24. I 
2030/31 er elevtallet ifølge prognosen på 197 elever fordelt på ti klasser. Antallet af børn i 
vuggestue, dagpleje eller børnehave stiger også i Resenbro. En prognose på 
dagtilbudsområdet viser, at børnetallet forventes at stige med 40 børn fra 2019 til 2023. 

For hele Silkeborg Kommune viser prognosen, at der er et fald på 552 elever om syv år. 
Herefter begynder det samlede elevtal for hele kommunen igen at stige. Børne- og 
Ungeudvalget er blevet informeret om udviklingen. 
(Børne- og Ungeudvalget, 06.06.2019, punkt 4 og 5) 

 

Temamøde for lokalråd, tirsdag 24.9, 2019 fra kl. 17-19  
i Silkeborg Medborgerhus, Sal C, Bindslevs plads 5 

 Programmet for temamødet er:   

Kl. 17.00-17.05 Velkomst ved formand for Nærdemokratiudvalget Martin Jakobsen  

Kl. 17.05-17.20 

Information om mulighed for borgermøder med oplæg om ”demensvenlig 
kommune” ved udviklingskonsulent for demensområdet Pia Østergaard  

Sundhed og Omsorgsafdelingen tilbyder at komme til borgermøder og fortælle 
om ”demensvenlig kommune”, herunder bl.a. emnerne: 

Hvordan møder man en borger med demens? 

Hvad skal der til for at være et demensvenligt lokalområde? 

Hvad hvis min familie selv bliver ramt af en demenssygdom? 

Kl. 17.20-17.35 

Orientering om udarbejdelse af Arkitekturpolitik, herunder lokalrådenes 
involvering ved Planchef Trine Skammelsen og projektleder Tobias Bisgaard 
Nielsen, Teknik- og Miljøafdelingen  

Der er igangsat et arbejde med at udarbejde en arkitekturpolitik, der skal sikre 
kvaliteten af det byggede miljø i hele kommunen. Lokalrådene vil blive orienteret 
om dette arbejde, herunder hvordan og hvor meget lokalrådene involveres  

Kl. 17.35-18.10 
Netværk og forplejning 

Mens der spises en sandwich, er der mulighed for netværk lokalrådene imellem  

Kl. 18.10-18.55 

  

Opsamling og overblik over lokalrådenes input og ideer til kommuneplan 2020-
2032 ved planlægger Hedda Møller, Teknik- og Miljøafdelingen 

 Arbejdet med revision af kommuneplanen er begyndt. Der har været afholdt 
møder med de fleste af lokalrådene om behov, interesser og ideer. Teknik- og 
Miljøafdelingen har samlet op på disse inputs og vil drøfte den videre proces for 
arbejdet 
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Kl. 18.55-19.00 Spørgsmål, kort opsummering, evaluering og afslutning ved Martin Jakobsen  

 Tilmelding er nødvendig og skal ske samlet fra de enkelte lokalråd senest 11. september 
2019 til Jette Pedersen  jep@silkeborg.dk 

Nærdemokratiudvalget opfordrer alle lokalråd til at være repræsenteret på mødet, og der 
er ingen begrænsning i deltagerantal, når blot alle er tilmeldte. 

 

Og husk - Der er Folkemøde i Silkeborg 20.-21. september 2019 

Se mere https://samskabelse.silkeborg.dk/Folkemoedet-Silkeborg 

mailto:jep@silkeborg.dk
https://samskabelse.silkeborg.dk/Folkemoedet-Silkeborg
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