
Referat 

Lokalrådsmøde 6. oktober 2016 

Afbud fra Majken. I mødet deltog 2 personer, der begge er opfordret til at indgå i det fremtidige lokalråd. Det var 

Jette Sørensen fra Linå, der har været medlem af lokalrådet for kløverbyerne og er involveret i arbejdet med Linås 

udvikling. Ulla Baagø fra Resenbro deltog også. Hun er nabo til Erik Gam, er tilflytter og har boet mange år i England. 

Hun er interesseret i at blive medlem af næste lokalråd. 

Fra mødets start deltog endvidere en tilflytter for 6 – 7 år siden ved navn Simon. Han bor på hjørnegrunden 

Dybdalen/Dybdalsvej og derfor optaget af sikkerheden for den tværgående trafik fra og til banestien til Silkeborg. 

Han har gentagne gange forsøgt at få kommunen til at gøre noget for trafiksikkerheden for de ”bløde” krydsende 

trafikanter. Han ønskede at fortælle lokalrådet om sine frustrationer over manglende kommunale tiltag og at få en 

snak med lokalrådet om problematikken. Som en ide nævnte han evt. forsøgsvis opstilling af en skolepatrulje, bl.a. 

for at skabe opmærksomhed på problemet for de bløde trafikanter. 

Lokalrådet delte hans frustrationer. Vi fortalte om vores forsøg med at øge trafiksikkerheden netop her. Han blev 

oplyst om, at lokalrådet har møde den 2. 11. 2016 med Frank Borch, hvor han på åstedet vil blive forelagt 

problemstillingen og foreslået fremadrettede løsninger. Dele af disse løsninger fremgår af punkterne nedenfor. 

 Referatet fra septembermødet godkendt. 

 Der bør laves en samlet løsning omkring Dybdalen/Dybdalsvej, der indbefatter en forlængelse af banestien 

helt frem til rundkørslen og langs det grønne areal overfor Solbo. 

 En sådan løsning fra kommunens side ville skabe en løsningsmulighed for de bløde trafikanters krydsning af 

Dybdalen. Her bør laves en større hævning af vejen, der tydeligt markerer, at der er krydsende trafik fra 

banestien. Hævningen kunne markeres med en signalfarve, ligesom der kunne skiltes på Dybdalen om 

passage samt eventuelt skiltning af 30 km. 

 P-pladsarealet overfor Solbo bør fastholdes, ligesom det grønne areal kunne renoveres og på arealet 

opstilles borde-bænkesæt samt kortvejledning for turister både om mulighederne på banestien og på 

trækstien. 

 En sådan overordnet helhedsløsning ville samtidig være et byforskønnelsesprojekt til gavn for både byens 

indbyggere og for turister. 

 Ovenstående skal forelægges og drøftes med Frank Borch den 2. november. I dette åstedsmøde deltager 

udover lokalrådet 2 skolebestyrelsesmedlemmer. Formanden og næstformanden deltager for lokalrådet. 

Formanden vil inden mødet tage kontakt med skolebestyrelsen for at koordinere vores ideer om en 

helhedsløsning med skolens ideer. 

 Der afholdes Nærdemokratikonference den 5. november 2016. Program blev omdelt. 

 Skoleleder Rikkes rundvisning på skolen den 5. oktober var god og viste en top moderne skole. 

 Nedrivning af købmandsbutik i Linå er nært forestående, måske november. Problemstillingen omkring et 

muligt klubhus for en motorcykelklub i Linå omtalt. Dette ønskes ikke. 

 Kommunens planer omkring Linå afventes med spænding. Bliver Linå valgt? 

 Majken og Rune deltog ikke i mødet. Afventer åbning af facebook mm. til næste møde. 

 Økonomien er fortsat god. 

Næste møde: Torsdag den 3. november kl. 17.00 på Rødegaard. 

Referent: Kalle den 8. oktober 2016.  


