Årsberetning 2009
Funder-Lysbro Lokalråd
Året 2009 var det år, hvor vi håbede, at man ville få gang i udstykningen i ”Fårdalsbyen”. Det skete
ikke af flere grunde, men der arbejdes ihærdigt på at få fastlagt vejnettet omkring Centerområdet,
Funder Bygade og ”Fårdalsbyen”. Flere myndigheder er indblandet, men en lokalplan for hele
området skulle blive færdig i 2010.
Forsinkelsen af udbygningen har bevirket, at der heller ikke er sket noget med udbygning af
institutioner og skolen. Vi har erfaret, at en lokalplan er under udarbejdelse, og den skulle blive
vedtaget her i 2010. Så må vi håbe, at der også er midler til at bygge for.
I vinteren 2009 blev lokalrådene i det nordvestlige område færdige med at udarbejde en cykelrute
fra Thorning til Hauge, Frederiksdal, Kragelund, Funder Kirkeby, Funder, Gjessø, Them til Bryrup
med afstikkere til Silkeborg flere steder. Forslaget blev sendt til Silkeborg Kommune, da der var
revision af Trafikplan for Kommunen. Kommunen har meldt tilbage, at forslaget ikke er på
prioriteringslisten for de næste år. Så forslaget vil på et senere tidspunkt blive genfremsendt.
Lokalrådet blev flere gange i årets løb anmodet om at sende forslag ind til vejnavne i Fårdalsbyen,
Erhvervsområdet og forlængelsen af Nordre Højmarksvej. Forslagene kan ses på hjemmesiden.
I marts inviterede vi til borgermøde i Funder Hallen om Kommune/Trafikplan for Silkeborg
Kommune. Politikere og embedsmænd fremlagde kommunens oplæg for de ca. 200 fremmødte
borgere. Herefter blev der stillet spørgsmål til dem. Referat fra mødet og lokalrådets kommentarer
kan læses på hjemmesiden. Efter vedtagelse af planerne blev lokalrådet inviteret til et møde, hvor
embedsmænd gennemgik vore forslag og begrundede resultatet af behandlingen af dem.
Lokalrådet har været involveret i planlægningen af det nye bydelscenter ved møder med arkitekter
og på besigtigelsestur. Der er visse komplikationer, men møderækken fortsætter, og en lokalplan for
området er på trapperne.
Trafikalt har vi arbejdet med cykelstiplaner (som nævnt) og motorvejsbyggeriet. Vi har arrangeret
tur til den nye motorvejsbro. Vi har behandlet trafikforespørgsel fra Funder Kirkeby
Borgerforening. Vi har behandlet forslag til cykelsti ved tilslutningsanlæg til motorvejen.
Efter henvendelse gik vi ind i sagen om nedlæggelse af en bogbus. Gennem henvendelser til
Kommunen og deltagelse i den offentlige høring, gjorde vi opmærksom på den uheldige virkning,
forslaget ville få for vores område. Vores indstilling kan læses på hjemmesiden. Trods mange
protester er en bogbus sparet væk!
Lokalrådet har udtalt sig om lokalplanforslag 12-003 vedrørende et område til boliger, butikker og
offentlige formål ved Herningvej i Lysbro. Vores udtalelse kan læses på hjemmesiden. Vi har
deltaget i konferencer og møder med relation til vort lokalområde.

I november var der valg til lokalrådet for de næste 4 år. Vi inviterede til opstillingsmøde, desværre
kom der ingen nye kandidater. Efter at have drøftet situationen blev 5 af lokalrådets medlemmer
enige om at genopstille, da vi mener, det er absolut nødvendigt, at der er et lokalråd, der kan
varetage lokalområdets interesser. Især i en tid, hvor der skal ske/sker så mange nye tiltag. Det
lykkedes os heldigvis at finde 2 nye kandidater. Herved blev vi 7 kandidater, og der skulle så ikke
afholdes valg. De 2 nye er Hans Madsen fra Lysbro og Karin Bornhøft fra Funder Kirkeby. Vi
måtte samtidig sige farvel til Lars Nør. Efter 12 år i lokalrådet har Lars valgt at sige stop. Vi vil her
gerne sige tak til Lars for det store arbejde, han har ydet for lokalområdet.
2009 har været et år med mange spændende opgaver. Vi håber, at 2010 bliver lige så spændende
med mange henvendelser fra jer. Husk, vi er til for jer, lokalområdet.

