
Årsberetning 2011 

 Året 2011 blev året, hvor vi endelig fik et lokalplanforslag for centerområdet i Funder By. Vi havde et 

meget velbesøgt stormøde i  Elmehuset med deltagelse af kommunens folk, og lokalrådet indsendte 

høringssvar. Der har været en del indsigelser, så den endelige lokalplan er endnu ikke godkendt. 

Vi mangler stadig et lokalplanforslag til institutionsområdet ved skolen. Vi har været til flere møder med 

kommunen, men der er nogle uafklarede problemer med vejtilførsler og grænseområder for lokalplanen. 

Ved anlæggelsen af motorvejen og rundkørslerne ved Funder Kirkeby viste der sig trafikproblemer for 

cyklisterne. Vi havde møder med en arbejdsgruppe fra Funder Kirkeby, Vejdirektoratet og Silkeborg 

Kommune. Kompromisset blev en cykelsti uden om byggeområdet. 

Ved fremsendelsen af bybuskøreplanen viste det sig, at der var meget få afgange mellem Funder og 

Kragelund. I samarbejde med skoler, F.G. F. og menighedsråd fik vi ændret lidt på det, men det blev 

desværre ikke helt godt. 

Vi har deltaget i en trafiksikkerhedskampagne med ”Prinser og Prinsesser” i og omkring Funder Kirkeby. 

Kampagnen gentages i 2012. Vi har deltaget i dialogmøde omkring kommunens trafiksikkerhedsplan og 

indsendt ønskeliste. 

Silkeborg Kommune vil have fjernvarme ude i lokalområderne. Funder/Lysbroområdet skulle være det 

første område. I den anledning havde vi stormøde i hallen med deltagelse af Silkeborg Kommune og 

Varmeforsyningen. Der var en 200-300 mennesker, som for flertallets vedkommende ikke var tilfredse med 

oplægget og tanken om tvangstilslutningen. Vi indsendte høringssvar. 

Vi har deltaget i konference om sundhedspolitikken i Silkeborg. 

Vi har deltaget i informationsmøder i LAG. Vi har søgt LAG om at deltage i projektet ”Udvikling af 

lokalsamfundet”. Blandt mange ansøgninger blev vores forslag udvalgt. Vi skal nu til at arbejde med det. 

Vi har deltaget i møder om Silkeborg Kommunes nye kodeks for nærdemokrati.  Vi var med til 

Nærdemokratiudvalgets konference. 

Vi har lavet udtalelser til: ”117  gode grunde” til at bo i Funder/Lysbro, til Den kreative Skoles forslag om en 

kulturbus i lokalområderne,  til Sundheds- ældrepolitik i Silkeborg Kommune, til Idræts- fritidspolitik i 

Silkeborg og til forslag til vej- stinavne i lokalområdet.     

Motorvejen skal jo indvies, og det har vi arbejdet på længe. Nu er der nedsat arbejdsgrupper, som skal 

medvirke hertil.  

Vi har deltaget i møder med en trafikgruppe i Funder Kirkeby om renovering/udvidelse af vejen gennem 

Funder Kirkeby.   

Her er kort nævnt det, vi har deltaget i og ytret os om. Du kan læse meget mere herom andet steds på 

hjemmesiden. 


