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Jørn Hansen
Fra:
Til:
Cc:

"Jørn Hansen" <jorn.h@fibermail.dk>
<kommunen@silkeborg.dk>
"Børge Mortensen" <boerge.mortensen@post.tele.dk>; "Anne Grethe Nyborg" <agpedersen@privat.dk>;
"Lars Nør" <ln@silkeborg-bogtryk.dk>; "Hanne og Niels Arent" <arent@mail.dk>; "Olav Agerholm"
<olavagerholm@newmail.dk>; <nlb@silkeborg.dk>
Sendt: 15. november 2009 14:17
Emne: Nedlæggelse af bogbussen i Funder
Til Silkeborg Kommune
Kultur- og Fritidsudvalget
Vedr. nedlæggelse af bogbussen i Funder.
Vi er af en borger i Funder Kirkeby blevet gjort opmærksom på at hun i bogbussen har hørt at bussen
skal nedlægges i Funder Kirkeby.
Nu læser vi i Midtjyllands Avis, at der er noget om sagen, det er begge stoppesteder der skal nedlægges
Der er også en artikel om Voel Lokalråd der også får deres bogbus nedlagt.Voel Lokalråd sætte
spørgsmål ved den reelle værdi af samarbejdsaftalen mellem kommunen og lokalrådene på grund af
manglende information fra Silkeborg Kommune.
Vi kan kun bakke Voel Lokalråd op omkring den manglende information.
I samarbejdsaftalens første linje står der.
Silkeborg Kommune ønsker en løbende og åben dialog med borgerne om spørgsmål, der har lokal
betydning.
Det er desværre ikke sket i denne sag vedr. bogbussen.
Lokalrådet mener at det vil være et kulturelt stor tilbageskridt i lokalområdet at bogbussen ikke kommer til
Funder.
Vi har svært ved at se det logiske i at hvis man bor 9 km. i stedet for 6 km. fra Silkeborg er man berettiget
til en bogbus. Uanset afstanden, skal man, hvis man ikke er selvkørende, med offentligt transportmiddel
til biblioteket.
Lokalrådet har ikke kendskab til en statistik over hvor meget udlån der er fra de 2 stoppesteder i Funder,
men har det indtryk at de er godt besøgt.
Lokalrådet kan derfor ikke acceptere en nedlæggelse af bogbussen i Funder, derfor vil vi anbefale at
Kultur- og Fritidsudvalget / Biblioteket finder en bedre løsning på sagen.
Med venlig hilsen
Funder-Lysbro Lokalråd
Jørn Hansen
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