
Lokalrådets arbejde i 2007 
 
I 2007 arbejdede Lokalrådet videre med udbygningsplanerne for institutioner, hal og skole i 
lokalområdet. I januar skrev Midtjyllands Avis en stor artikel om vort forslag. Den blev efter vores 
mening rigtig god. I februar var formanden inviteret til møde hele 2 gange på forvaltningen med 
ledende embedsmænd. De tog pænt imod det oplæg, som lokalrådet havde udarbejdet og takkede 
for initiativet. De ville arbejde på, at der blev udarbejdet et lokalplanforslag for området ved 
mejeriet. Det er ikke kommet endnu, men det skulle komme her i 2008. 
 
Lokalrådet har ikke hørt noget nyt om udbygningsplanerne syd for hovedvejen. Vi havde nok 
forventet, at der var kommet et lokalplanforslag i løbet af 2007, men der har været visse problemer i 
forbindelse med udarbejdelsen af forslaget. Det forlyder, oplyst i en avisartikel den 20.12.07, at et 
konsulentfirma har udarbejdet et forslag, som politikerne vil bruge som oplæg til en lokalplan. I 
følge forslaget skal der være 435 boliger i området i stedet for ca. 300 boliger, som beskrevet i 
strukturplanen. Det har lokalrådet selvfølgelig reageret på med brev til byrådets medlemmer og 
omtale i avisen. Læs nærmere herom andetsteds på hjemmesiden.  
 
Lokalrådet blev i sensommeren kontaktet af Reitan  Ejendomsudvikling, som bl.a. ejer kæden Rema 
1000. Selskabet har købt en del af det areal, der er udlagt til serviceområde i henhold til 
strukturplanen. Det er området nord for hovedvejen fra Drejegårdsvej til Funder Skolevej. Reitan 
ville gerne i dialog med Lokalrådet, og vi har haft et par møder, hvor vi har set de tegninger, som 
firmaet har indsendt som forslag til kommunen. Lokalrådet mener, at forslaget er et godt 
udgangspunkt for en kommende lokalplan. Men der vil ikke blive lavet lokalplanforslag for 
serviceområdet, førend man er i gang med udbygningen syd for hovedvejen. 
 
Lokalrådet havde planlagt et stormøde først i november med de tre ovennævnte emner. Vi ville 
gerne informere lokalbefolkningen om, hvor langt man var i projekterne og samtidig give mulighed 
for at komme med kommentarer. Vi havde inviteret såvel politikere som embedsmænd, men de 
mente ikke, at det var tid nu til en yderligere dialog. Så vi må vente til det første lokalplanforslag 
kommer, så vil vi under alle omstændigheder invitere til stormøde. 
 
Ny Silkeborg Kommune tilstræber at få Danmarks bedste nærdemokrati. Man har nedsat et 
Nærdemokratiudvalg, der består af 4 politikere, 5 folkevalgte og 2 embedsmænd. Der er et 
månedligt møde, hvor man arbejder med at udarbejde en samarbejdsaftale mellem kommune og 
lokalråd. I den forbindelse har der været afholdt 2 konferencer, som Lokalrådet har deltaget i. Vi 
har i årets løb udtalt os om følgende projekter: 
Silkeborg Kommunes Udviklingsstrategi 
Regulativ for Lokaludvalg 
Model for borgerinddragelse 
Biblioteksstrukturen 
Den nye bogbuskøreplan 
Arbejdsplan for LAG – Lokale Aktions Grupper 
Høring om parkeringsforbud på Drejegårdsvej. 
 
Vi har selv rejst følgende sager: 
Lys på Funder Skolesti – er udført 
Vandproblemer på Buskhedevej – er udført 
Kontakt til Vejdirektoratet 



Udtalelser om høringer og svar på spørgsmål til og fra Lokalrådet vil være at finde på vores 
hjemmeside. 
Vi har besluttet, at vi skulle have et nyt koncept for vores hjemmeside. Vi er nu en del af  Silkeborg 
Kommunes hjemmeside, og Jørn Hansen er vores nye Webmaster. Vi har stadig vor gamle adresse 
www.funder-lysbro.dk. 
  
Lokalrådet vil hermed gerne sige tak til Preben Wetke for det store frivillige arbejde, han har udført 
som Webmaster siden opstarten. Også tak for henvendelser i årets løb, i form af spørgsmål, 
kommentarer og forslag til opgaver.    


