
Årsberetning 2010 

År 2010 blev året, hvor vi ventede på lokalplanforslag for de nye udbygningsområder. Vi havde fået stillet i 

udsigt, at der ville komme to forslag, men af forskellige årsager kom der ingen. Forslaget til centerområdet 

blev forsinket på grund af ændring af tunnelen under hovedvejen og flytning af en sø i forlængelse af 

Funder Bygade. Planen vedrørende institutionsområdet kommer først, når der er økonomi til at bygge. 

Lokalrådet har været indkaldt til møder med kommunen flere gange om ovennævnte planer. Vi har også 

haft repræsentanter fra Fritidsforvaltningen inviteret til møde, for at drøfte placering af ny hal og nye 

idrætsbaner. Der er nu udarbejdet nye udkast til institutionsområdet med vejanlæg mm. 

Vi har fået henvendelse fra borgere i Funder Kirkeby vedrørende omfartsvejen og fartdæmpende 

foranstaltninger. Vi henvendte os til kommunen, men fik et negativt svar. Vi besluttede at tage sagen med 

på ”huskesedlen”, svaret findes her på hjemmesiden. Vi gør ikke mere ved fartdæmpende foranstaltninger 

nu. Vi tager det op ved arbejdet med tilkørselen til motorvejen. 

Pludselig kom der et forslag om en ny kabelføring fra Kassø til Tjele, en 400 kilovolt forbindelse. Den ville 

ramme det yderste af vort lokalområde mod Kragelund, så vi samarbejdede med lokalrådet i Kragelund og 

en lokalgruppe ved møder, bl.a. et stormøde i Engesvanghallen og med udtalelser. Vi havde også møde 

med politikere og embedsmænd om sagen. Vi har nu set beslutningen, og den fastholder den nye ledning i 

den nuværende linie.  Det er vort lokalområde glade for. 

I oktober skulle vi indsende en ”huskeseddel”, som indeholdt 5 emner af lokal betydning, som vi ønsker 

behandlet politisk. Vi får svar med begrundelser og tidsplan, hvis man vil arbejde videre med emnerne. 

Emnerne med begrundelse og svarene fra kommunen kan læses andet sted på hjemmesiden. 

Vi har sponsoreret og deltaget i nytårskuren i Funder G. F. 

Vi har lavet udtalelse til Funder G. F.´s ansøgning om motionscenter ved Hallen. 

Vi har indsendt forslag til vejnavne til Kingogrunden Lokalplan 12-003. 

Nærdemokratiudvalget ønsker at udarbejde et nyt kodeks for nærdemokrati i Silkeborg. Vi har deltaget i 

møder og konference om emnet. Resultatet offentliggøres på et møde den 28. februar.  

Vi har nedsat en styregruppe vedrørende indvielsen af motorvejen til Funder i 2012. Vi afventer et møde 

med Vejdirektoratet her først på året. 

Vi fik ikke afholdt stormøde i 2010, men det skyldtes, at lokalplanforslagene blev udsat, så der var intet 

væsentligt nyt om udbygningen i Funder-området. 

Du kan læse mere om ovennævnte sager andre steder på hjemmesiden. 

 

 

 



 

 


