Referat fra Lokalrådets Årsafslutningsmøde for 2018, den 28. november 2018, 17.30-18.30
Sted:
Deltagere:

Gæst:
Afbud:
Referent:

Privat adresse (lukket møde)
Ulla Baagø (UB), Knud Nissen (KN), Birgitte Niebuhr (BN)
Erik Jensen (EJ), Mette Degn (MD), Jette Kirkegaard Sørensen (JKS),
Olesia Kutalo (OK).
Marcus Sommerbirk, medlem af Hjemmesidearbejdsgruppen
Rune Dreier Kristensen (RDK), Observatør
KB 01.12.2018, UB 05.12.2018

1. Valg af ordstyrer

KN valgt som ordstyrer.

2.

Dialog med Borgerne

3.

Godkendelse af dagsorden

4.
a.

Nyt fra Silkeborg Kommune:
Nærdemokratiudvalget:

Lukket møde.

Dagsordenen godkendt.

Referat fra Nærdemokratiudvalgets møde den 19. November 2018, Se link:
https://silkeborg.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2018/Naerdemokratiudvalget.

Endvidere kan nyeste nyhedsbrev ses via dette link: https://silkeborg.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Lokalraad/Nyhedsbreve
Nærdemokratiudvalgets Mødereferat opsummmerer mødet med Resenbro Lokalråd som følger:
‘Resenbro Lokalråd mødte talstærkt op og præsenterede de mange bolde de har i luften, og de succeer og
udfordringer de oplever undervejs. Et gennemgående tema i lokalrådets initiativer er styrkelse af
sammenhængskraften i lokalområdet. Der ud over drøftedes en række sager og problemer, der kæmpes for at få løst i
de enkelte bysamfund, herunder især trafiksikkerhed og byforskønnelse. Lokalrådet udtrykte stor tilfredshed med
samarbejdet med de byplanansvarlige.’
Deltagere: Medlemmer af udvalget: Formand Martin Jakobsen C; Næstformand Helle Gade A; Linda Lyngsøe V; Jarl Gorridsen V;
Anders Riberholt Lokalrådsrepræsentant 1, Jørgen Marquart Mikkelsen, Lokalrådsrepræsentant 2. Herudover deltog Direktør
Hanne Ahrens og Byplanansvarlige Gry Bruhn Hansen.

- Se lokalrådets opfølgning på mødet under punkt 6.a. neden for.

b.

Byrådets beslutninger for Resenbro, Linå og Hårup til dato, se link:

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

c.

Høring/Til orientering (udsendt 26. Oktober 2018): https://silkeborg.dk/Kommunen/Høringer-og-afgørelser/Aktuellehøringer/Hoering-vedroerende-oenske-om-nedlaeggelse-af-grusvej-mellem-Skellerupspang-5-og-Skellerupspang-9

Se Lokalrådets bidrag til høring af 12.11.2019 og Silkeborg Kommunes svar af 19.11.2018 i Bilag 1

d. Borgermøde om Masterplan for Silkeborg Outdoor Hovedstad:

https://silkeborg.dk/Kommunen/Nyheder-Kommunen/Nu-er-masterplanen-for-udviklingen-af-Danmarks-Outdoor-Hovedstad-naesten-paa-plads

Lokalrådet modtog den 15. november 2018 fra SK Kultur og Borgerservice en invitation til at deltage i borgermøde i
Landal Søhøjlandet den 29. November 2018 om Masterplan for Silkeborg Outdoor Hovedstad. Det bemærkedes, at
Lokalrådet ikke har været tidligt inddraget i eller informeret om forberedelse og formulering af Masterplanen, og ej
heller nævnt som partshøringspartner på listen af Masterplanens stakeholders. Der er inden for Resenbro Lokalråds
område væsentlige interesser og fremtidsdrømme og ønsker i forbindelse med både egne og turist outdoorudvikling
og faciliteter. Ingen af lokalrådets medlemmer var I stand til at deltage i borgermødet.
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5. Projekter og Aktiviteter under Lokalrådet:
a.

Arbejdsgruppen Linå Skoletransport – Sune Haubek, LKR Mette Degn

Ikke noget nyt.

b. Arbejdsgruppen Sikker Skoletransport i Resenbro – Lars Purr, LKR Ulla Baagø
Der vil blive afholdt møde i Arbejdsgruppen i begyndelsen af 2019, hvor der følges op på mødet med Silkeborg
Kommune den 11. oktober 2018 som drøftet på lokalrådets møde den 1. november 2018. Fra og med januar 2019
udtræder UB som lokalrådets repræsentant i Arbejdsgruppen og overgår som (borger)medlem af Arbejdsgruppen.
c.

Arbejdsgruppen (under etablering) Plan og Strategi for Udvikling af Resenbro Bymidte og Tiltag i forbindelse
med Fredring af Stidalen i Resenbro, LKR Kalle Baarstrøm
KB har møde om bycenter i Resenbro med Byplanansvarlige Gry Brun Hansen, Silkeborg Kommune den 6. december
2018, og vil udsende referat herfra.
d. Silkeborg Forsyning: Fjernvarmekampagne i Resenbro og Voel/SK Klimaplan 2019
Lokalrådet har aktivt deltaget i forberedelsen af Fjernvarmekampagnen i Resenbro , og det forlyder, at tilmeldingerne
til fjernvarme i Resenbro og Voel er godt i gang frem mod minimum 55% tilslutning . Silkeborg Forsyning følger op på
kampagnen og overvejer et lille møde for dem, der ikke har tilmeldt sig. Måske i forbindelse med et borgermøde.
Fristen for tilmelding udløber den 1. Juli 2019.
UB efterspurgte information om Silkeborg Kommunes nye Strategi for nedbringelse af CO2 inden 2025 (fremrykning
fra regerings 2030), vedtaget i oktober 2018. Herunder i forbindelse med Fjernvarmekampagnen. Specielt Klimaplan
2019, med information om alle options for bygningsenergiteknologier, hvor der som bekendt er en række alternativer
til fjernvarmeoptionen. Det bemærkes, at Lokalrådet ikke har været inddraget, konsulteret eller på anden måde
informeret i forberedelsen og formulering af disse tiltag. Det formodes at Byrådets nye beslutning i oktober 2018
kunne have indflydelse på den aktuelle Fjernvarmekampagne, både forså vidt angår beslutningsgrundlag for
energitype og økonomi for valg af privathusholdningsinvesteringer og opnåelse af målene i den overordnede
energipolitik. Et borgermøde bør udvides til at omhandle fremtidens energipolitik i Silkeborg Kommune, og i Resenbro
med særlig fokus på og sammenhæng med den aktuelle Fjernvarmekampagne.

6. Deltagelse i møder, korte meddelelser siden sidst/Rundt om bordet
a. Opfølgning fra møde med Nærdemokratiudvalgen den 19. november 2018
Nærdemokratiudvalgets møde med Resenbro Lokalråd den 19. november 2018, afholdt i salen på Rødegaard blev
drøftet. Alle lokalrådets medlemmer og 1 suppleant deltog. UB havde efterfølgende efterspurgt
Nærdemokratikoordinatoren om det fulde referat fra mødet med punkter for opfølgning som drøftet med det svar, at
der ikke kommer yderligere referat end hvad der er anført i Nærdemokratiudvalgets mødereferat (se oven for), og at
mødets formål var en gensidig orientering. Lokalrådet havde udarbejdet et internt papir med fyldige svar på de af
Nærdemokratiudvalgets udstukne dagsordenspunkter. Mødet var begrænset til at vare 1 time, og kun en del af
dagsordenspunkterne blev drøftet under en generel atmosfære af tidspres og mangel på klarhed over mødets formål.
På lokalrådets møde den 28. november 2019 udtrykte medlemmer-suppleant forskellige opfattelser af mødet. Nogle
var tilfredse med, at Nærdemokratiudvalget havde lyttet til vores indlæg, andre skuffede over udvalgets manglende
konkrete tilsagn om formål og handling. Referatet fra mødet meget summarisk og uden opfølgningspunker. UB
færdiggør derfor vores responspapir med medtagelse af referat, og fremsender dette til Nærdemokratiudvalget. (Se
Bilag 2)
b. Rundt om Bordet
JKS oplyste, at kroen i Linå er væk nu, hvilket giver mulighed for boliger. Iht. Gry Bruhn Hansen, Byplanansvarlig, er et
projektforslag indsendt til SK.

7. Opdatering fra Arbejdsgruppen (UB/MD/LK og Marcus Sommerbirk):
a. Lokalrådets hjemmesideside og Lokalrådets Forretningsorden (2018-2021)
Arbejdsgruppen afholdt sit sidste og afsluttende redaktionsmøde den 21. november 2018 hvor den endelige redaktion
og opdatering af hjemmesiden blev færdiggjort. Vi siger tak til arbejdsgruppen.

8. Lokalrådets aktiviteter, budget og økonomi 2018
a. Planlægning af Borgermøde(r) forår 2019. Tema(er) og dato(er)
På mødet i januar 2019 skal lokalrådet drøfte borgermødernes indhold, herunder iht. Lokalrådets vedtægter og
forretningsorden tilligemed status og planer for de Lokale Udviklingsplaner for Resenbro og Linå. Der afholdes
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borgermøder i både Linå og Resenbro. Borgermøderne tænkes afholdt den 21. 3. 2019 i Linå og den 28. 3.2019 i
Resenbro.
b. Lokalrådets sammensætning for 2019 og afslutning af 2018.
Lokalrådet konstituerer sig for 2019 på januar 2019 mødet. UB udtræder af Lokalrådet, og der skal vælges ny formand.
UB deltager i mødet for overdragelse af formandsposten og igangværende sager.
UB laver udkast til Lokalrådets Årsberetning for 2018. Lokalrådets regnskab for 2018 afsluttes og underskrives af
Kasseren og den afgående Formand for indsendelse til Silkeborg Kommune i første kvartal 2019.

9.

Dato for og Forslag til næste dagsorden

Første møde i 2019 finder sted den 9. Januar 2019. UB udsender dagsorden og reserverer mødelokale.

10. Eventuelt
Intet

Mødet sluttede kl. 19.00, efterfulgt af Lokalrådets julefrokost.
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Bilag 1 – Høring om forslag til lukning af Skellerupspang 5-9
1. Lokalrådets mail til Silkeborg Kommune 12. November 2018:
Hermed indstilling fra Resenbro Lokalråd i høringssagen om forslag til nedlaeggelse af grusvej
Skellerupspang 5-9:
Der er blevet nedlagt et antal mark- og skovveje i de senere år, og Lokalrådet er principielt imod sådanne
nedlæggelser, der aendrer paa adgangs- og trafikkulturen, og kunne ende med at man kun kan gå ture på
de større trafikkerede veje. For så vidt angår Skellerupspang, mener Lokalrådet, at alle fortsat skal kunne
færdes i hele vejens længde.
Resenbro Lokalråd er i denne sag ligeledes blevet kontaktet af Jørgen Krog, medlem af Gjern Lokalråd og
Friluftsrådet, Søhøjlandet, der oplyser, at der før har været røre i sagen, og nu prøver man åbenbart igen.
Vi modtager gerne Silkeborg Kommunes afgoerelse i sagen, og generelt mere information om Silkeborg
Kommunes politik i forhold til nedlaeggelse af saadanne grus- og markveje i kommunen.
Med venlig hilsen
Resenbro Lokalråd

2. Silkeborg Kommunes svarmail til Lokalrådet 19. November 2018:
Hej Ulla
Tak for dit høringssvar på lokalrådets vegne. Det vil sammen med andre høringssvar indgå i kommunens
sagsbehandling.
Silkeborg Kommune har ikke en egentlig politik i den slags sager. Vi behandler sagen efter
naturbeskyttelseslovens § 26a om nedlæggelse af veje og stier, og kommunen er interesseret i ikke at
indskrænke offentlighedens muligheder for at færdes i naturen og det åbne land. Men loven åbner mulighed
for at nedlægge markveje, hvis der kan anvises en rimelig, alternativ vej.
En del af proceduren er at høre offentligheden og interesseorganisationer. Høringssvarene giver kommunen
et billede af, hvor neget vejen benyttes, så den side af sagen er belyst.
Når kommunen træffer afgørelse i sagen får klageberettigede interesseorganisationer som Danmarks
Naturfredningsforening og Friluftsrådet tilsendt kopi. Fra datoen for afgørelsen er der 4 ugers ankefrist.
Jeg håber, du har fået rimeligt svar på dit spørgsmål vedr. kommunens politik på området. Ellers er du
velkommen til at ringe til mig. Er lettest at træffe kl. 6.30-14.30
Venlig hilsen
Silkeborg Kommune
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Bilag 2 – Lokalrådets møde med Nærdemokratiudvalget den 19. November 2018

Resenbro Lokalråds respons til Dagsorden og Referat fra møde med
Nærdemokratiudvalget den 19. november 2018, kl. 17.15-18.15
1. Baggrund for mødet:
I Nærdemokratiudvalgets invitation til møde med Lokalrådet den 19. November 2018, medfulgte nedenstående
forslag til standarddagsorden for alle udvalgets møder med lokalrådene. Lokalrådet havde derfor som forberedelse
hertil udarbejdet sin respons under hvert af dagsordensemnerne.
På mødet vil Nærdemokratiudvalget gerne tage udgangspunkt i disse emner:
1. Hvad er status for nærdemokratiet i lokalområdet?
2. Hvad er de 3 væsentligste aktuelle emner for lokalrådet?
3. Hvad er forventningerne og oplevelserne af dialogen og samarbejdet med kommunen i forbindelse med bl.a.
høringer?
4. Hvordan ser lokalrådet sig selv i fremtiden?
5. Kan samarbejdet i lokalområdet (mellem lokalrådet, institutioner, foreninger mv.) udvikles og evt. forbedres?
6. Hvilken rolle kan Nærdemokratiudvalget have?
7. Kan arbejdsbetingelserne for lokalrådet udvikles og evt. forbedres? Hvilken rolle kan Nærdemokratiudvalget have?
8. Hvordan arbejder lokalrådet med at rekruttere medlemmer – især yngre medlemmer?
2. Introduktion til mødet
Nærdemokratiudvalgsformanden åbnede mødet med en oversigt over mødets formål, der 1) kunne følge
dagsordenen; 2) dele af dagsordenen; eller noget helt andet der måtte optage lokalrådet. Lokalrådet svarede hertil,
at da man anså dette møde som et vigtigt led i koordinering og erfaringsudveksling af emner fælles for alle 28
lokalråd og den samlede fremme af Nærdemokratiet i Silkeborg Kommune generelt, og en gylden lejlighed til at rejse
og fremme både igangværende og kommende sager, der indgik i det løbende samarbejde med SK/Byplanansvarlige,
af særlig betydning for Resenbro Lokalråd, havde man forberedt et papir med respons på alle foreslåede
dagsordenspunkter. Derfor udtrykte Lokalrådet ønske om at følge dagsordenen.
Dette papir omfatter derfor både Lokalrådets forberedte respons til dagsordenspunkterne, og Lokalrådets referat fra
mødet, der er at finde i boksene under hvert respons til dagsordenspunkt.
Nærdemokratiudvalgets referat fra mødet:
Nærdemokratiudvalgets Mødereferat opsummmerer mødet med Resenbro Lokalråd som følger:
‘Resenbro Lokalråd mødte talstærkt op og præsenterede de mange bolde de har i luften, og de succeer og
udfordringer de oplever undervejs. Et gennemgående tema i lokalrådets initiativer er styrkelse af
sammenhængskraften i lokalområdet. Der ud over drøftedes en række sager og problemer, der kæmpes for at få løst
i de enkelte bysamfund, herunder især trafiksikkerhed og byforskønnelse. Lokalrådet udtrykte stor tilfredshed med
samarbejdet med de byplanansvarlige.’
Deltagere: Medlemmer af udvalget: Formand Martin Jakobsen C; Næstformand Helle Gade A; Linda Lyngsøe V; Jarl Gorridsen V;
Anders Riberholt Lokalrådsrepræsentant 1, Jørgen Marquart Mikkelsen, Lokalrådsrepræsentant 2. Herudover deltog Direktør
Hanne Ahrens og Byplanansvarlige Gry Bruhn Hansen.

EMNE 1: Hvad er status for nærdemokratiet i lokalområdet?
1.1.

Lokalområdet:

Manglende sammenhængskraft mellem de fire lokalområder under Resenbro Lokalråd:
Lokalråd under Silkeborg Kommune oprettet som følge af Kommunalreformen 1970 og Strukturreformen
2008 1. Indtil 2014: Separate lokalråd: 1. Resenbro; 2. Linå, Hårup, Mollerup og Laven.
Kommunalreform 1970 (fra 1098 til 277 kommuner): Linå Kommune nedlagt og sammenlagt med Silkeborg Kommune. Havde Sogneråd,
Sognerådsformand, Borgmester, Kæmner og to medarbejdere på Kommunekontoret i Linå. Dækkede Linå, Hårup og Resenbro, og var forbundet
med en buslinie.
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2014: Efter brud med Laven, der herefter fik sit eget lokalråd, blev lokalområdet Resenbro, lagt sammen
med Linå, Hårup (byzone) og Mollerup (landzone) under et samlet Resenbro Lokalråd, der ikke har formået
at opbygge og styrke en overbevisende sammenhængskraft. For så vidt angår skoledistrikt som
sammenhængspunkt, har mange borgere i Linå, efter lukning af Linå skole – under det frie skolevalg - valgt
skolen i Sejs for deres børn, og ikke Resenbro. Der er herudover ikke en naturlig eller formel
sammenhængskraft mellem de fire områder.
Repræsentation af alle fire lokalområder i Resenbro Lokalråd:
Resenbro og Linå er repræsenteret i Lokalrådet, og behandles som to selvstændige lokalområder med hver
sine Lokale Udviklingsplaner og Bidrag til Kommuneplan 2017-2028 (Se Bilag 1). Hårup og Mollerup er ikke
repræsenteret, og har ingen Lokale Udviklingsplaner eller andre sager for disse to lokalområder.
Som også fremsat tidligt i 2018 til vores Byplanansvarlige, ønsker Lokalrådet assistance fra
Nærdemokratiudvalget/Silkeborg Kommune til:
- at etablere kontakt og forbindelse til især erhvervsvirksomhederne/erhvervsforening i Hårup.
- udredning af status for Mollerup, en landsby der ligger i landzone.
Borgermøder:
Borgermøder til dato afholdt som et samlet møde for hele Resenbro Lokalråds område. Med ringe
fremmøde af borgere fra Resenbro når afholdt i Linå Forsamlingshus, og omvendt når afholdt i
Resenbrohuset.
Borgermøde med høj interesse og deltagelse når der er deltagelse fra Silkeborg Kommune, eksempelvis i
forbindelse med præsentation og formulering af kommuneplaner. Derimod er det årlige borgermøde, som
fastsat i Vedtægterne meget ringe besøgt. Det senest afholdte Borgermøde i 2017 i forbindelse med
Byrådsvalg og valg til Lokalråd var også meget ringe besøgt, og det nye Lokalråd (2018-2021) valgt ved
fredsvalg.
Derfor har Lokalrådet i 2018 besluttet, at:
kommende borgermøder (2019-2021) afholdes separat for hver af de to hovedområder Resenbro og Linå.
Og at der udover dagsordenen som fastsat i Vedtægterne skal indgå tema(er) af relevans for borgerne med
udgangspunkt og fokus på præsentation og videreudvikling af de Lokale Udviklingsplaner for Resenbro
Lokalråd, der repræsenterer borgernes ønsker og drømme, der indgik i Kommuneplan 2017-2028, og
omfatter formulering af/budget for en integreret plan omfattende (i) udvikling af bymidte/byforskønnelse;
(ii) trafiksikkerhed og trafikdæmpning; (iii) outdoor/turismeudvikling; (iv) klimaændringssikring og
planlægning; (v) vækst og erhvervsudvikling; og (vi) med en financieringsplan (offentlig/privat/fonde m.v.),
som de p.t. vigtigste politikområder for begge af de to hovedområder Resenbro og Linå, med deltagelse af
repræsentanter fra Byrådet og forvaltningen.
Hvilket rejser spørgsmål om en heraf afledt forhøjelse af det årlige tilskud fra Nærdemokratiudvalget, da
Resenbro Lokalråd reelt dækker to separate lokalområder.
Referat fra mødet:
Emnet fyldigt præsenteret af Lokalrådet, med henvisning til, at dette også har indgået som et nøglepunkt i
det løbende samarbejde med SK/Byplanansvarlige i hele 2018, men endnu ikke løst.
Lokalrådet udtrykte derfor behov for assistance hertil fra både Nærdemokratiudvalget og
forvaltningen/Byplanansvarlige.

Strukturreformen 01.01.2007 (fra 271 til 98 kommuner): Silkeborg: Kjellerup, Them og Gjern lægges sammen med Silkeborg Kommune.
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1.2.

1.2.1.

Nærdemokrati i Lokalområdet/Relationerne mellem:
Byrådet de Politiske Udvalg og Råd:

Pt kun ad hoc og tilfældig kontakt i enkeltsager. Og her er erfaringen, at byrådsmedlemmer har deltaget i
møder med enkeltborgere/borgergrupper i sager som også støttes af lokalrådet, dog uden koordinering
med eller deltagelse af Lokalrådet.
Princippet om tidlig inddragelse af lokalrådene i som formuleret i Samarbejdsaftalen er endnu ikke
proceduresikret eller operationaliseret. Lokalrådet har eksempelvis ikke været tidligt inddraget som
partshøringspartner i formulering af Silkeborg Kommunes strategier og handlingsplaner vedtaget i 2018.
F.eks. Erhvervshandleplan/Friluftsplan/Outdoor Hovedstad Masterplan/Klimahandleplan m.fl.
Det er uklart hvordan Lokalrådet indgår/kan indgå i rådene tilknyttet kommunen, herunder Friluftsrådet.
Seniorrådet, Ungerådet, og især Samskabelsesrådet, der kunne have overlappende formål i forhold til
Nærdemokrati 2.
Referat fra mødet: Emnet ikke præsenteret eller drøftet pga. tidsbegrænsning
Lokalrådet efterlyser en dialog med Silkeborg Kommune/Byrådet herom.

1.2.2.

Administrationen og de Byplanansvarlige

Den nye lokalrådsformand etablerede kontakt med den Byplanansvarlige i januar 2018 med introduktion til
det nye lokalråd (2018-2021), med et efterfølgende løbende og frugtbart samarbejde i 2018 med fokus på
fortsat formulering og virkeliggørelse af de Lokale Udviklingsplaner for Resenbro Lokalråd (som en del af
Samarbejdsaftalen). Her mangler der dog effektiv og koordinerende vejledning i hvordan vi kommer videre,
og får sikret finansierings- og fundraisingdelen i de Lokale Udviklingsplaner, der ellers forbliver snak.
Herudover koordinerer den Byplanansvarlige sager sendt til Lokalrådet for vejledning med de
sektoransvarlige i forvaltningen. Denne procedure kan ofte ende i at borgeren efter en forlænget
dobbeltbehandling får samme besked fra Lokalrådet som ved direkte henvendelse til Silkeborg Kommune.
Og for Lokalrådet betyder det et forøget og tidskrævende ansvar som postkasse (uden kompetence,
kompetencer og som ulønnet frivillig) mellem enkeltborger/grupper af borgere og forvaltningen.
Referat fra mødet:
Emnet præsenteret som en nøglesag for Lokalrådet, hvor der har været en række møder med
SK/forvaltningen, og separate møder mellem Byrådspolitikere og borgere/borgergrupper, hvor
forvaltningen har været meget behjælpelige med råd og anvisninger inden for deres kompetence, men
med præcisering af, at kommunen ikke har midler til at videreudvikle og bidrage til gennemførelse af
vores lokale udviklingsplaner, da disse ikke er omfattet af de af politikerne vedtage budgetter.
Lokalrådet ønsker en samlet vejledning for hvordan af Integrerede Lokale Udviklingsplaner med budget
og finansieringsplan (til potentielle investorer, fonde mv.) og implementeringsplan (gerne flerårig) kan
forberedes.
1.2.3.
Vælgerforeninger/Lokalområdets lokale byrådsmedlem
Da vælgerforening/lokalt tilknyttet byrådsmedlemssystem ikke er en del af Nærdemokratimodellen i
Silkeborg Kommune, har Lokalrådet i denne lokalrådsperiode (2018-2021) inviteret et lokalt byrådsmedlem
(Resenbro) til at deltage i Lokalrådets møder som Observatør. Denne praksis videreført fra den foregående
lokalrådsperiode, og medgår nu i lokalrådets Forretningsorden (2018-2021).
2 Hverken Kommunernes Landsforening (KL) eller Indenrigsministeriet har/påtager sig overordnet ansvar for nærdemokrati som et politikområde –
det er ’helt lagt ud til de enkelte kommuner’ uden national koordinering eller oversigt over anvendte modeller, budgetter og deres resultater,
herunder opfattelse af i befolkningen og deres retsbevisthed herom.
Derimod ser det ud til, at nærdemokrati, eller beslutningerne tættere på borgerne, nu formuleres under en national og lokal politik under temaet
’Samaskabelse.
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Referat fra mødet: Emnet ikke præsenteret eller drøftet pga. tidsbegrænsning
Lokalrådet ønsker vejledning til hvordan denne model kan videreudvikles og integreres i lokalområdets
forbindelse med Byråd og Sektorudvalg, og deltagelse i/information om sektorstrategier og planer.
1.2.4.
Den overordnede oplevelse af nærdemokratisystemet:
Det overordnede oplevelse er at: det er SK’s politik, som ved forespørgsler til Nærdemokratiudvalget og
Nærdemokratikoordinatoren i 2018, at da lokalrådene er meget forskellige, må de finde sine egne måder at
tilrettelægge sit arbejde på, og at Samarbejdsaftalen kan fortolkes og ikke nødvendigvis skal realiseres eller
overholdes. Men med 28 lokalråd kunne man som borger måske forvente, at der var en overordnet ramme
for lokalrådenes opgaver og deres løsning.
Samarbejdsaftalen (revideret 2016) er nu igen blevet revideret af Nærdemokratiudvalget i maj 2018, dog
uden konsultation med de 28 lokalråd. Det er ikke klart hvad denne redigering omfatter, men der er taget
væsentlige ting ud af aftalen, herunder at SK Byråd formulerer en Handlingsplan for Nærdemokratiet i
Silkeborg.
Mangel på handlingsplan (2018-2021) for nærdemokratiet for Silkeborg Kommune-Byrådet, der resulterer
i:
• Mangel på afledt handlingsplan (4-årig og årlige) for udvikling af lokalområdet for hvert Lokalråd.
• Ingen overordnet plan for at integrere og skabe sammenhæng mellem kommunale strategier og
planer/sektor strategier og planer for lokalområdet.
• Lokalrådet svækkede ved ikke at være parthøringspartner i SK’s sektorstrategier. (Erhverv/Miljø
Børn+Unge/Arbejdsmarked/Outdoor Hovedstad/Fritid og Kultur/Seniorborgere m.fl.).
• Forsinkelse, frustration og spild af ressourcer at formulere Lokale Udviklingsplaner (Ønsker og
Drømme) som formuleret i Samarbejdsaftalen, uden system og reelle muligheder for deres realisering.
Herunder medtagelse i kommuneplan/formulering af integreret plan/budgetterings, finansierings- og
fundraisingplan især for integrerede og gennemarbejdede up-stream planer for forberedelse til at
blive omfattet af Byrådets godkendelse og budget for realisering.
• Afklaring af behov og plan for for øget fokus og etablering af tæt samarbejde mellem lokalområdets
foreninger og institutioner, og erhvervslivet for samskabelse (både ideer og resourcer (folk, tid og
penge).
• Udfordringer med at skabe netværk og sammenhold mellem lokalrådene
• Mangel på system for uddannelse og kompetenceudvikling af lokalrådene, der er baseret på frivillige
medlemmer og deres gode viljer.
• Mangel på information og forståelse af sammenhængen mellem Samarbejdsaftalen/Nærdemokrati og
Samskabelsesrådet (Folkemødet 2018), og deres respektive formål.
• Mangel på information og erfaringsudveksling med andre kommuner, Kommunernes Landsforening,
og ingen oversigt over den nationale politik. Så uden sammenligningsgrundlag, hvordan måler man om
Silkeborg nu også har Danmarks Bedste Nærdemokrati, ud over at dette postulat i Byrådets
Årsberetning alene underbygges kvantitativt med at man nu har 28 lokalråd?
1.2.5.
Lokal opbakning, sammenhold og sammenhængskraft:
På baggrund af ovenstående betingelser for lokalrådet, der det en udfordring:
- at tiltrække nye lokalrådsmedlemmer/opstilling til Lokalrådsvalg der repræsenterer hele lokalområdet
- at integrere nye borgere
- at aktivere borgerne/begrænset respons fra borgerne
- med manglende kompetence og resourcer til reelt at skabe sammenhold/sammenhæng i lokalområdet
Referat fra mødet: Emnerne 1.2.4. og 1.2.5. delvis behandlet under andre dagsordenspunkter eller ikke
præsenteret eller drøftet pga. tidsbegrænsning
Se Lokalrådets konklusioner og ønsker i teksten oven for
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EMNE 2: Hvad er de 3 væsentligste aktuelle emner for lokalrådet – for
hvert lokalområde (Resenbro og Linå).
2.1.

Resenbro:

Udviklingsplan for Resenbro Lokalråds Område (1): Bilag 1. Bidrag til Kommuneplan 2017 for
Resenbro:
2.1.1. Integreret Udvikling og Forskønnelse af midtbyen i Resenbro, inklusive Trafiksikkerhed,
Turisme og Outdoor Hovedstad Aktiviteter, Erhverv m.m. under formulering, herunder:
•
•
•
•
•
•
•

Bebyggelse/let erhverv iht. Kommuneplan/lokalplan
Etablering af en egentlig bypark (herunder integrering af Krigsmindestenen)
Grønne kiler og stisystemer fra bypark område og til skoven bag Solbo.
Etablering af cykelsti/sti i det gamle jernbanespor/sikrere overkørsel ved rundkørsel og Dybdalsvej.
Udvidet adgang til åen med to nye gangbroer til trækstien
Etablering af udflugtsmål (herunder madpakkehytte) på den anden side af Resenbro-broen.
Løsning af krydsning af Dybdalvej, for sikkerhed og tryghed for krydsende cyklister. Vi har foreslået en
tunnel under vejen eller en stibro.
• Trafikdæmpning i hele Resenbro By. Bump eller chikane på Møllegårdsvej og Skærbækvej.
• Fodgængerfelt med lysmarkering på Skellerupvej ved skolen.

2.1.2. FDM Jyllandsringen:

Lokalrådet er omfattet som partshøringspartner i FDM Jyllandsringens Miljøgodkendelse 2012. Men er ikke
omfattet som informationspartner i tilsynet/tilsynsrapporter i Miljøgodkendelsen eller anden
tilsynsaktivitet. Herunder Byrådets briefing om deltagelse i lukket møde med Jyllandsgruppens Nabogruppe
(uden deltagelse af øvrige naboer, FDM Jyllandsringen) i 2018.

Der er behov for en klar og transparent oversigt og plan over Silkeborg Kommunes politik/forvaltning og
lokalsamfundsdeltagelse i godkendelsen af og information om det løbende tilsyn med FDM Jyllandsringens
aktiviteter.

2.1.3. Silkeborg Forsynings Fjernvarmekampagne i Resenbro (og Voel) – Miljø- og Energipolitik
generelt

Lokalrådet er en aktiv partner i Silkeborg Forsynings igangværende fjernvarmekampagne, der kræver 55%
tilmelding for at kunne gennemføres. Men vi mangler inddragelse i Byrådets/Kommunens overordnede
Miljøpolitik, der, så vidt vi forstår, netop er ændret fra CO2 neutral i 2030 til 2025, og herunder planen for
at dette opnås og følgerne heraf/Klimaplan 2019.
Herunder andre miljøvenlige energiformer udover fjernvarmen (varmepumper/jordvarme m.v.) Vi har
information om at et standardhus, - altså et hus med et gasforbrug på 1.645 Nm3 naturgas, svarende til et
fjernvarmeforbrug på 18,1 MWh har følgende CO2 udledning: Hus med egen gaskedel udleder: ca. 3,71 ton
CO2/år. Hus med fjernvarme udleder: ca. 1,86 ton CO2/år. Men mangler information for de øvrige
energiformer.
Referat fra mødet:
2.1.1. præsenteret af Lokalrådet og drøftet som også anført i ovenstående dagsordenspunkter.
2.1.2. præsenteret af Lokalrådet og drøftet med anbefaling af Nærdemokratiformanden, at Lokalrådet
ikke involverer sig yderligere i forhold der går ud over parthøringspartner i miljøgodkendelse og høring i
forbindelse med krævede godkendelser for implementering af FDM Jyllandsringens Masterplan
2.1.3. Lokalrådet ønsker information og inddragelse i Klimastrategi og Klimaplan 2019.
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2.2.

Linå

Udviklingsstrategi for Resenbro Lokalråds Område (2): Bilag 1. Bidrag til Kommuneplan 2017 for
Linå:
2.2.1.
Trafiksikkerhed:
Løsning af trafikproblemerne i trekanten ved Linågyden/Vangvedvejen. Vi har foreslået, at udkørslen
ændres til et normalt T-kryds, og at ”trekanten” fjernes ved sidste del af Linågyden. Problemet må
forventes at blive endnu større, når de nye boliger ved Overgårdsvænget bliver beboet til foråret 2019.
2.2.2.
Udvikling og forskønnelse af midtbyen Linå:
• Genetablering af æblelunden ved Linågyden/Vangvedvejen, gerne med en bænk. Linå Kirke har tilbudt
at betale en stor del af udgifterne herved. Trekanten med de få tilbageværende æbletræer giver en
meget trist indfaldsvinkel til Linå.
• Etablering af hundeskov på kommunens areal nord for Linå stadion.
Referat fra mødet:
Nærdemokratiformanden, i sin egenskab af også at være medlem af Plan og Vejudvalget informerede om
sit nylige møde og besøg i Linå, hvor han har været ud at se på forholdene sammen med bl.a. Hans
Okholm (Formand vor Plan og Vejudvalget), Sune Haubæk, menighedsrådet og Jens, kirkegårdslederen, og
fortalte at, der nu vil ske noget i trekantsområdet ud for Linåbuen, samt at
- Udkørslen Linågyden/Vangvedvejen vil blive ændret. Kirken og Silkeborg kommune sørger desuden for
plantning af nye æbletræer i den gamle æblehave på trekanten. Det skulle gerne dels gøre Vangvedvejen
og Linågyden mere trafiksikker, også for fodgængere. Dels give en skønnere indgangsvinkel til Linå fra
nordsiden. Begge dele havde vi jo med i vores ønsker i forbindelse med kommuneplan 2017.
- Lokalrådet gjorde opmærksom på, at vi i forbindelse med kommuneplanen også havde ønsket at får
etableret en hundeskov oppe bag Linå stadion. Der er rigtig mange Linå borgere, der hver dag kører med
deres hund til hundeskove i nærheden. Hvis vi har vores egen hundeskov, kan vi spare alle disse køreture.
Det må være forholdsvis simpelt for kommunen at opsætte et hegn og plante nogen træer på kommunens
egen grund, i stedet for at køre og slå græs på arealet gang på gang.
- Linå Kro er nu nedrevet. Endelig oplyste Byplanansvarlig Gry Bruhn Hansen oplyste, at der var indleveret
en byggeprojektansøgning til kommunen vedr. kro-grunden. Hun kunne ikke oplyse, hvad byggeprojektet
nærmere gik ud på.

2.3.

Hårup og Mollerup

2.4.

Forbedring af sammenhængskraft i Resenbro Lokalråds område:

2.4.2.
Linå:

Mellem Resenbro og Linå: Forlænget kørsel med bybusrute 1 ad Skellerupvej til

Ikke dækket af en Udviklingsplan. Se også oven 1.1. for

2.4.1.

•
•

Evaluering af det nuværende lokalområde

Binde vores byer sammen og give borgere i Linå et egentligt frit skolevalg og sikker skolevej.
Give gangbesværede og folk i kørestol mulighed for at besøge kirkegården i Linå og modsat give
tilsvarende mulighed for at besøge Rødegård Plejecenter.

Referat fra mødet: Emnerne 2.3. og 2.4. delvis behandlet under andre dagsordenspunkter eller ikke
præsenteret eller drøftet pga. Tidsbegrænsning.
2.4.2. Dette initiativ gennemføres af en arbejdsgruppe af borgerere i Linå, der har præsenteret sagen
skriftligt til Plan og Vejudvalget. Lokalrådet deltager i arbejdsgruppen.
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EMNE 3.
Hvad er forventningerne og oplevelserne af dialogen og
samarbejdet med kommunen i forbindelse med bl.a. høringer?

3.1.
Høringer i lokalområdet/lokalplaner: Dette har i 2018 været en stor og tidskrævende del af
Lokalrådets koordinerende arbejde som et ekstra mellemled mellem SK og borgerne, der dog ikke har
omfattet Lokalrådets høring af borgerne. Det er ikke klart hvordan denne proces bidrager til værdien af
borgerinddragelsessystemet.
3.2. Høringer i Silkeborg Kommunes overordnede Strategier og Handlingsplaner: Princippet om tidlig
inddragelse af lokalrådene som etableret i Samarbejdsaftalen mellem Lokalrådene og Silkeborg Kommune
er endnu ikke proceduresikret eller operationaliseret, og har ikke fundet sted i 2018. Lokalrådet har
eksempelvis ikke været tidligt inddraget som partshøringspartner i formulering af Silkeborg Kommunes
strategier og handlingsplaner vedtaget i 2018. (f.eks. Erhvervshandleplan/Friluftsplan/Outdoor Hovedstad
Masterplan/Klimahandleplan m.fl.).
3.3.

FDM Jyllandsringen – se oven for.

Referat fra mødet: Emnerne ikke præsenteret eller drøftet pga. Tidsbegrænsning.
Lokalrådets ønsker en præcisering af Lokalrådets rolle som partshøringspartner, og hvordan dette giver
reel øget og repræsentativ værdi i borgerinddragelsesprocessen og politikken.

EMNE 4. Hvordan ser Lokalrådet sig selv i fremtiden

- I samarbejde med Silkeborg Kommune og under Samarbejdsaftalen vil Lokalrådet finde måder at gøre sig
selv mere synligt i lokalsamfundet og aktivt gå efter at medinddrage flest mulige borgere – unge som gamle
– i arbejdet for et forbedret lokalsamfund.
- I samarbejde med Nærdemokratiudvalget og Byrådet udvikle rammer for etablering et
ungeråd/samarbejde med Ungerådet i Silkeborg Kommune.
Folketingsvalg 2019 - Nye modeller for Fremtidens Lokalråd:
- Lokalrådet har den 1. november 2018 modtaget (udateret) postbrev med skrivelse til: Kære
repræsentanter for lokale råd, foreninger og interesser, og valgprogram for Folketingsvalg 2019 ¨Nærheden
Tilbage. Socialdemokratiets Udspil til Stærke Lokalsamfund og Velfærd Tættere på Borgerne.
Fra Valgprogrammet fremhæves af særlig relevans for lokalrådet: Kapitel IV Stærke Lokalsamfund og
Beslutningerne Tættere på Borgerne, Afsnit 10 Øget inddragelse af borgerne medborgerbudgetter og
styrkede lokalråd: Socialdemokratiet foreslår:
• At udbrede forsøg med borgerbudgetter, hvor der stillen en mindre del af de kommunale midler til
rådighed for en gruppe borgere, som finder ud af, hvordan midlerne bruges bedst til at styrke
lokalrådet.
• At lokalråd styrkes eksempelvis ved, at lokalrådene kan få øget medbestemmelse over byens
kommunale daginstitutioner, folkeskole, plejecenter, idrætshal, bibliotek og forsamlingshus. Lokalrådets
beføjelser og kompetencer aftales med kommunen. De eksisterende forældre- og brugerbestyrelser
samt andre relevante aktører inddrages i arbejdet.
Referat fra mødet: Emnet ikke præsenteret eller drøftet pga. Tidsbegrænsning.
Lokalrådet udleverede kopi af ovennævnte side i Socialdemokratiets publikation til alle
Nærdemokraudvalgsmedlemmerne, og ser frem til at se andre partiers politik på området.
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EMNE 5. Kan samarbejdet i lokalområdet (mellem lokalrådet,
institutioner, foreninger mv.) udvikles og evt. forbedres?
EMNE 6. Hvilken rolle kan Nærdemokratiudvalget have?
5/6.1.

Kort om det nuværende samarbejde i Resenbro Lokalråd:

Lokalrådet understøtter p.t. tre lokale arbejdsgrupper, der arbejder for udvikling og forbedring af
forholdene i lokalområdet. For eksempel arbejde med trafiksikkerhed og sikring af børnenes skolevej.
Arbejde med forbedring af sammenhængskraften i hele lokalområdet. Arbejde med åbning af skovareal og
etablering af stier og grønne kiler. Lokalrådet deltager koordinerende i Arbejdsgrupperne, der er ledet af: et
medlem af skolebestyrelsen, Lederen af Solbo, og Sognepræsten i Linå. Herudover samarbejder vi med
Rødegård og Rødegårds Venner og Friluftsrådet. Denne arbejdsmåde medinddrager lokalområdets borgere
i sager, der optager dem og medvirker til videreudvikling af Udviklingsplan for Resenbro Lokalråd (Resenbro
og Linå), og er en arbejdsform, lokalrådet ønsker at fortsætte med og videreudvikle, som også omfattet af
lokalrådets Vedtægter og Forretningsorden. Herudover kan alle borgere møde op hver gang lokalrådet
holder møde.
Lokalrådets dagsordener og mødereferater, og relevante nyhedsspots lægges ud på Resenbro Lokalråds
hjemmeside og Resenbro By og Linå Nyt FB-siderne. Lokalrådets Forretningsorden 2018-2021 er etableret
og hjemmesiden er opdateret i 2018.

5/6.2.

Forslag til udvikling og forbedring af samarbejdet i lokalområdet

- Vi mangler overordnet koordinering af Byråd og Nærdemokratiudvalg for koordinering af samtlige planer
og strategier, som eksempler anføres sager i 2018:
(i) FDM Jyllandsringen, se oven for
(ii) Made in Denmark Golfturnering 2018: Lokalrådet kontaktet af MiD slut 2017; Møde med MID februar
2018 med plan for fælles møde og rolle i maj 2017. Mødet fastsættes endeligt til juni 2018 af MID, udenom
lokalrådet; Lokalrådet udbeder møde med SK for præcisering af Lokalrådets rolle. Mange timer og
overvejelser senere viser det sig at lokalrådets anstrengelser har været helt uden betydning og uden
resultat.
(iii) Henvendelse om etablering af privat vuggestue: Lokalt byrådsmedlem henviser borger til lokalrådet
med forslag til projekt om etablering af privat vuggestue. Lokalrådet støtter principielt, men henviser
tilbage til byrådsmedlem og SK via Byplanansvarlige, der fremsender sagen til den rette afdeling. Med
henvisning til SK’s politik og budget på Børne-Unge området får borgeren afslag. Konklusion: her har
involvering af Lokalrådet forlænget behandling af borgerens sag, mens lokalrådet har brugt sin frivillige tid
på sagen. Hertil kommer, at Lokalrådet ikke har indsigt i/har været inddraget i SK’s Børne og
Ungdomspolitik, strategi og planer.
Referat fra mødet: Emnerne delvis behandlet under andre dagsordenspunkter eller ikke præsenteret eller
drøftet pga. tidsbegrænsning
Se Lokalrådets konklusioner og ønsker i teksten oven for

EMNE 7. Kan arbejdsbetingelserne for lokalrådet udvikles og evt.
forbedres? Hvilken rolle kan Nærdemokratiudvalget have?
6.1.
Samarbejdsaftalen mellem Silkeborg Kommune og Lokalrådene
- at der nu arrangeres en fuld Nærdemokratikonference i begyndelsen af 2019 for alle 28 lokalråd,

herunder med gennemgang af den reviderede Samarbejdsaftalen (revideret i maj 2018) og planlægning af
kompetenceudvikling og informations- og erfaringsudveksling mellem Nærdemokratiudvalget og
lokalrådene.
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- at der etableres klare regler og vejledning I anvendelse af det årlige støttebeløb. Herunder at Resenbro
Lokalråd reelt dækker to separate lokalområder (se Emne 1 oven for) nemlig Resenbro og Linå, med
afholdelse af to separate årlige borgermøder.
- Ændring af standardvedtægter angående regnskabsgodkendelse på Borgermøde og andet.
- Overvejelse af etablering af vederlag til Formand og
Mødediæter for LKR-medlemmer:
Befordringsgodtgørelse for deltagelse I møder og konferencer, kurser; Støtte til: elektronisk udstyr/telefon;
aviser; kompensation for parkeringsafgift for møder med Byråd og Administration.
- Klarhed over to Lokalrådsrepræsentanters rolle og mandat i Nærdemokratiudvalget, og I afholdelse af
Formandsmøder’.
- Udvidelse af Nærdemokratiudvalgets referater til at omfatte information fra møderne med de enkelte
lokalråd/eller en halvårsopsummering af nøglepunkter (der også kunne danne grundlag for
Formandsmøder).
- Evaluering af Samarbejdsaftalen og måle temperaturen på og effekten af dette flagskib i Silkeborg
Kommunes nærdemokratistrategi. Især da der er meget stor forskel på de enkelte lokalråds situation og
behov, og hvordan de enkelte lokalråds fastsætter og gennemfører deres arbejde.
Referat fra mødet: Emnerne ikke præsenteret eller drøftet pga. tidsbegrænsning
Se Lokalrådets konklusioner og ønsker i teksten oven for

EMNE 8. Hvordan arbejder lokalrådet med at rekruttere medlemmer –
især yngre medlemmer?

- Udover ved planlægning af og afholdelse af Borgermøder, og løbende ad hoc/mund-til-mund
medlemsrekruttering, har Lokalrådet brug for at kunne tappe ind I SK’s overordnede
Kommunikationsstrategi, især forså vidt angår Nærdemokratiudvalgets Kommunikationsstrategi for en .
- Kommende Folkemøder bør klargøre Samskabelses- og lokalrådsmodellen i bestræbelserne på at
involvere borgerne og få beslutninger tættere på borgerne, og med en selvstændig præsentation/stand for
Nærdemokratiet og Lokalrådene i Silkeborg
- Pixiebogen ‘Nærdemokrati I Silkeborg Kommune’ kunne uddeles ved kommende Folkemøder, dog med
tilføjelse en fuld præsentation af alle 28 lokalråd med kontaktoplysninger.

Referat fra mødet: Emnerne ikke præsenteret eller drøftet pga. tidsbegrænsning
Se Lokalrådets konklusioner og ønsker i teksten oven for

Udkast til Respons til Dagsordenspunkter: Kalle Baarstrøm den 6. november 2018. Ulla Baagoe 18. november 2018
Endeligt Respons og Referat fra mødet: Ulla Baagoe, 6. december 2018
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BILAG 2.1. Udviklingsplan for Resenbro, Skærbæk, Linå, Mollerup og Hårup.
Et arbejdspapir med overskrifter, beskrivelser og de endnu åbne spørgsmål. Udviklingsplan 2016 Side 1 Version maj 2016.

•
Resenbro bytorv
o Når vi slår græsset, har vi en park i vores bymidte. Skal det fortsat være én fra lokalrådet? o Vi vil henstille til

kommunen, at der kigges på ”by-parken” på den anden side af Dybdalsvej, når de går i gang med udvidelsen af Solbo.
o Vedligeholdelse af grønne områder i Resenbro – evt. offentlig legeplads og hyggekrog. Se på problemer med
hundelort på stier. o Hvad kan vi ellers gøre for bymidten?
•
Linå bytorv
o En central plads. Der arbejdes på at få et byggeprojekt i gang på Bygaden 14. Vi håber, at kommunen vil støtte op
omkring dette. o Hvad kan der ellers gøres?
•
Resenbro-Skærbæk handelstorv
o Et stort aktiv. Alle støtter op om dette. o Der mangler et handelssted i Linå.

•

Skole, skolevej og skoletransport

•

Øvrige trafikforhold

o Der efterlyses en fremtidig skolesammenhæng mellem Linå og Resenbro. Men de fleste børn, 44 går allerede på
Sejs og kun 4 på Resenbro. Mange forældre vil derfor også foretrække Sejs. Under alle omstændigheder er det vigtigt
med gode sti- og busforbindelser til skolen.
o Cykelsti mellem Linå og Resenbro Skole står højt på lokalrådets ønskeliste. Men hvor skal den gå? Langs
Skellerupvej. Eller med Skellerupvej som 2-minus-1 vej? Fremtiden for Skellerupvej hænger sammen med om der kan
findes en alternativ tilkørsel til Jyllandsringen. Kommunen planlægger at forlægge Hårupvej mod vest og nævner en
forlængelse til Jyllandsringen. Denne nye tilkørsel vil være meget attraktiv, idet den vil fjerne den tunge stævnetrafik
på Skellerupvej og igennem vore byer. Derefter vil det være muligt at indrette Skellerupvej som 2-minus-1 vej.
o Også cykelsti mellem Linå og Voel er på ønskelisten.
o Krydsning af Dybdalen ved Dybdalsvej. Den nuværende løsning er ikke god. Mere lys.
Eventuelt fartbump på Dybdalsvej som fartdæmper ind til den nye vej. Der har været forslag om en underføring af
stien, men det vil ifølge kommunen koste over 1 mio. Kunne evt. være en overføring (stibro), hvilket måske vil være
billigere og undgår den mørke underføring.
o Opgradere de to rundkørsler i Resenbro til rigtige rundkørsler med fodgængerfelter. Se uddybning nedenfor.
o Gerne yderligere opbrud/”chikaner”, evt. svingbane ala Sejs eller bump ala Sorring på ”trafikkorridoren” igennem
Resenbro.
o Konkrete problemer vedrørende cykelstien på Anebjergvej. Hastighedsregulering ønskes, så farten bliver max. 50
km
o Bevar busstop i Linå midtby. I Linå er man glade for busforbindelserne.
o Udvid chikaner på Linå Bygade, opret to nye chikaner og sæt påbudsskilt med max. 40km på hele trækningen
gennem byen. Det vil ikke hindre bussen i fortsat at køre gennem byen.
o Trafikdæmpning fra T-kryds på Skellerupvej og ind til byen (Linå).
o Fartdæmper ved Skellerupvej (bump–lys) og max. 40km.
o Se på Skellerupvej – eventuelt lukke for gennemkørende trafik i forbindelse med udstykningsplan for området på
Visma-grunden. Rundkørsel mod Voel.
Synlighed af golfbanen
•
o Et kæmpe aktiv. Bare en skam at den er gemt helt væk og usynlig. Kan der gøres noget?
Sport og aktiviteter
•
o En badebro/solterrasse vest for den nye bro over Gudenåen: Resenbro ‘en. o Stiforbindelser i skovene–jævne og
farbare.
o Lys på sti ved sportsplads mod Skellerupvej.
o Fortsættelse af cykelsti fra Rødegård (der hvor banen var).
Udstykninger og byudvikling
•
o En udstykning på Visma grunden er på vej. Ligeledes laves der undersøgelser til en ny
bebyggelse i Linå. Begge er meget positivt.
o Gerne udstykninger som storparceller med plads til mindre dyrehold.
o Flere mulige udstykninger efterlyses. Det er vigtigt at holde gang i vore byers udvikling af hensyn til forretningsliv
og skole.
o Der skal arbejdes med købmand, kro og trafik i Linå.
o Skabe den digitale verdensby. ”Den interaktive landsby”. Inddragelse af sportsaktiviteter i
byerne. Teknologisk test-landsby. Hurtigere internet. Øget mobildækning og intelligente
lygtepæle.
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•

Borgerinddragelse og demokrati

o Arbejde med Facebook/hjemmeside og gerne tiltrække flere kræfter, så andre end lokalrådet kan hjælpe, når der
er noget, de brænder for.
o Der efterlyses bedre feedback på henvendelser til kommunen. Enkelte borgere har oplevet at rette henvendelser
og ikke fået tilstrækkelig respons.

Bidrag til Kommuneplan 2017 for Resenbro og Skærbæk Se særskilt bidrag for Linå.
Plads til vækst (+fleksibilitet i udviklingen)
• Resenbro og Skærbæk er ”klemte” byer med begrænsede muligheder for nye boligområder. Vi ser gerne

at der tænkes videre over de muligheder der ligger i forlængelse af den igangværende udstykning på
Visma grunden.
• Vi støtter, at Hårup udvikles erhvervsmæssigt. Samt, at der i forbindelse med Jyllandsringen tænkes bil
virksomhed og bil aktiviteter i bred forstand. Se mere nedenfor.
• Hvordan kan vi sikre, at vi også̊ i fremtiden har et alsidigt og aktivt handelsliv, der tiltrækker handlende
til vores byer?

Friluftsstrategi

• En mindre badebro/solterrasse umiddelbart vest for den nye Resenbro. Vil kunne være et skønt

samlingssted for byens borgere om sommeren og under aftensolen.

• Vi ønsker, at kommunens plæneklipper kan afse 5 minutter mere i Resenbro. Til at klippe græsset på

den grønne kile mellem Skærbækvej og Skærbækvænget. De lokale vil fortsat gerne stå for at klippe
kanterne. Når græsset bliver klippet, får kilen en parkagtig fremtoning, til glæde for lokalsamfundet.
• At give Golfklubben lov til at opsætte nogle større (og selvfølgelig rigtig pæne) skilte ved de to indkørsler
fra Skærbækvej. Vil øge synligheden af dette kæmpe aktiv.

Skybrudsplan
• Flere matrikler i lokalområdet er jævnligt oversvømmet. Vi imødeser kommunens tiltag, men har
ikke flere ideer, end dem der allerede er i spil.

Trafikplan
I forhold til trafiksikkerheden har vi følgende forslag:
o Forbedring af trafiksikkerheden ved cykelsti krydsning af Dybdalen. Helst en adskillelse af
trafikanterne, ved en under- eller overføring af stien.
o Forbedret skolevej:
 At rundkørslerne i Resenbro laves til ”rigtige” rundkørsler, men malede fodgængerfelter
 At der laves ”Sorring” hjælp til krydsning af Møllegårdsvej umiddelbart vest for Skellerupvej og
på Skellerupvej overfor skolen.
• I forhold til at få byerne til at hænge bedre sammen, mener vi især der er et problem mht.
cykelstier og busforbindelser. Vi foreslår derfor følgende:
o Cykelsti mellem Linå og Resenbro (evt. som 2-plus-1vej på Skellerupvej)
o En forlængelse af bybusrute 1, således at den (evt. kun nogle gange om dagen, f.eks.ved
skolestart og ophør) kører i en cirkel der inkluderer Linå og Voel.
•

Kommunale ejendomme (+ Byens skala)
•

Udbygningen af Solbo er under planlægning. Vi ønsker at kilen foran Solbo, mellem
Dybdalsvej og Skærbækvej inddrages som en del af denne planlægning som et rekreativt
område. Dels med genetablering af banestien (cykelstien mellem Silkeborg og Gjern) og
dels med udlægning til rekreativt park område. Til stor gavn for Solbos beboere og for
byen.
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•

•

•

Vi ser gerne, at der i forbindelse med forlægning af Hårupvej og ny indkørsel til
Jyllandsringen kan sammentænkes en erhvervsmæssig udvikling i Hårup og ved
Jyllandsringen centreret omkring ”Bilernes By”. Det kan være virksomheder og
forskningsinstitutioner indenfor mekanik, motorer, aerodynamik (+vind) mv.
I forbindelse med Rødegård ser vi gerne, at kommunen tager ansvar for at snerydde de
stier, som også om vinteren, giver beboerne adgang til de mange grønne og rekreative
områder bag bygningerne.
Der er ingen forventninger omkring højt byggeri i lokalområdet.
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SKEMA TIL LOKALRÅDET – Ideer til kommuneplanen
BYNAVN: Linå
TEMA

Linå Gruppens ønsker

1. Hvordan kan vi skabe gode steder at Kommunen lejer et lokale i den nye bygning på den nedlagte Linå Skole til brug
bo, så flere flytter til kommunen
for klubfaciliteter for diverse aldersgrupper
2. Forslag til nye områder, der skal
udlægges til byudvikling

Kommunen opkøber arealer i Linå øst – området nord/øst for Linå Kro – til
boligbebyggelse Der skabes mulighed for omdannelse af Linå Skole til
boligformål

3. Hvilke faciliteter mangler

Hundeskov
Genoprettelse af gamle stier (kirkestier m.v.)
Genplantning af æbletræer/etablering af bænk på spidsen ved
Linågyden/Vangvedvejen Plantning af nogle smukke træer på Linå Torv
Etablering af sø ved det gamle rensningsanlæg

4. Oversvømmelser m.m.

Grunden bag kroen – matr.nr. 14k – har de seneste år været sumpet. Ville
være oplagt til etablering af en sø i forbindelse med nyt boligområde

5. Trafiksikkerhed m.v.

Se særskilt oplæg

6. Højt byggeri

Ikke aktuelt for Linå p.t.

7. Kommunale ejendomme

Har vi ikke i Linå

Linå, maj 2016

Forslag til trafikreguleringer i Linå: ”Skiltebytninger”:

• Igennem Linå Bygade har der i en årrække været skiltet med anvisningstavler med anbefalet hastighed på
30 km/t. Disse tavler har, sammen med de alt for små chikaner, ingen effekt haft på hastigheden gennem
byen. Ønsket er at tavlerne udskiftes med forbudstavler med højest tilladte hastighed 40 km/t
- På Anebjergvej erstattes 70 km/t skiltene med 50 km/t skilte
- Byzoneskiltet på Skellerupvej flyttes. Se fremsendte kortskitse.
- Der opsættes en form for byportal. Der etableres et bump ved portalen.
- Der opsættes forbudsskilte med 60 km/t på Skellerupvej. Se fremsendte kortskitse. Blåt Linå skilt på
Anebjergvej udskiftes med byzoneskilt

Vejændringer:
•

•
•
•
•

Krydset Linågyden – Vangvedvejen ændres så der bliver udkørsel på Vangvedvejen i form af et Tkryds. Ved ”trekanten” fjernes sidste del af Linågyden.
Udkørslen fra Linågyden til Linå Bygade ændres til et normalt T-kryds. Dvs. den ”bløde” bue ændres
til et ”skarpt” hjørne. Hermed undgås høj hastighed fra øst siden af Linå Bygade ad Linågyden
Udkørslen fra Skellerupvej til Linå Bygade ændres ligeledes fra ”bløde” buer til et almindeligt Tkryds.
Der etableres bedre chikaner på Linå Bygade, så det kun bliver muligt for passage af en bil ad
gangen gennem chikanen. Desuden opsættes blå vejledningstavler ved chikanerne.
Afstribning af den del af Linå Bygade hvor der ikke er fortov tydeliggøres. Det skal klart fremgå hvad
der er vej og hvad der er for de bløde trafikanter og gående.
På Anebjergvej ”vendes” chikanen så den får den rigtige effekt og ikke som nu hvor den dæmper
farten UD af byen!

Endelig er der udbredt ønske om reparation af asfalten på Linå Skolebakke og Linåbakken.
På Linå gruppens vegne Niels Balleby
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