
Ans Lokalråd 
8643 Ans by 
 
Referat af Borgermøde arrangeret af Ans Lokalråd tirsdag den 11. marts 2008. Mødet fandt 
sted i AIKC-hallen. 
 
1.  Deltagelse: God deltagelse ved borgermødet, - ca 80 deltagere.  
 
2) LAG information. Forsamlingen fik orientering om de tilskudsmuligheder, der ligger i at være 
med i LAG Silkeborg. LAGs udviklingsstrategi er at udvikle landsdistrikterne. Budgettet er på 
1.176.675 kr – dobbelt i 2008, da intet er brugt i 2007. For at få del i midler fra LAG skal man 
selvfinansiere 50%. 25% skal komme fra andre offentlige midler, mens LAG yder 25%. Tilskud 
gives kun inden for rammerne af Silkeborg kommunes udviklingsstrategi. 
Der er stor udviklingsmuligheder i Ans-Grønbæk området. Befolkningstilvækst i Grønbæk sogn på 
8,67% fra 2007-2008.  
LAG Silkeborg og Ans Lokalråd er hinandens uafhængige. Ansøgninger til LAG skal ikke gå 
igennem Lokalrådet. Som sådan er der ikke interessesammenfald. 
 
3) Orientering om Ans Lokalråds høringssvar til udviklingsstrategien i Silkeborg Kommune.  

a) Byudvikling: Vejføring: Kaj Nøhr fremlagde en plan for byudviklingen i Ans. 
Vejføring ved Tange Skovgård og Bodalen. Vejtilslutning føres under A26. 
Vejudmunding ved Bodalen medfører, at Ansvej kan nedprioriteres. Handalområdet 
kan dermed inddrages i lokalplan for by-boligudvikling.  
Delfi-grunden: Claus Andersen fremlagde planer. Haft møde med Silkeborg 
kommune. Antal boliger: ca 60. Byggeri af varieret højde, - højst mod sportspladsen, 
lavest mod rutebilstationen. Der ligger en lokalplan, der dog er blevet forsinket ved 
overgangen fra Kjellerup til Silkeborg kommune. 
Søbakken: Arealerne omkring Marka mod Søbakken kan udlægges til boligområde. 
I øvrigt: Flytning af rutebilstationen. Vigtigt at bevare Ans som trafikknudepunkt. 
b) Erhverv: Erhversområder skal placeres ved Bodalen. Området ved Kongensbro 
mellem Bøgedal og Århusvej vil være velegnet. 
c) Infrastruktur: Intet nyt i forhold til høringsrapport 
d) Institutioner: Intet nyt i forhold til høringssvar  
e) Landdistrikter: Udvikling af Iller og Grønbæk med boliger. Sammenknytning af 
de små byenheder med Ans med cykelstier. Regulering af trafikken gennem eller uden 
om Grønbæk.  
Fiberbredbånd ønskes snarest lagt ud i landsbyerne. Naturgas også på landet.  
f) Natur: Intet nyt i forhold til høringssvar 
g) Kultur og Idræt: ANS IF har ca 1200 medlemmer. 8 underafdelinger. Et nyt 
samarbejde er indledt med skolen. Ønsker bredviftet samarbejdsrealtioner. 

 
4. Debat: Oluf Søgaard: Man skal udvikle byen mod Silkeborg op ad Søndermarksgade med  

beboelse. Erhverv ved Kongensbro.  
Erik Løkkegaard: Dårlig adgang til skov og søen på den modsatte side af Tange sø. 
Foreslår: Cykel- og gangsti langs broen over søen. 
Jørgen Simonsen: Støtter udvidet passage over broen til den anden side af søen 

 Kjeld Aagaard: Tager forslaget med til forhandling mellem Silkeborg og Viborg 
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kommuner. 
Sigurd Møller: Foreslår linieføring af A26 syd om Ans by fra Tange Skovgaard med 
tilslutning igen ved Kjelsølejren. 
Gunni Simonsen: Ønsker busstoppested i begge ender af byen (kommentar: det 
findes). 
Aksel Hansen: Omtalte projekt ved Ans Søbred. Ny anløbsplads er anlagt ved 
gangbro. Der findes for øjeblikket 1 stk shelter. 4 ønskes. Stedet er meget brugt, dog 
med dårlig oprydning til følge.    

 
5: Opfølgning: Fristen for indsendelse af forslag til kommende kommuneplan i Silkeborg 
kommune er 5. april. Lokalrådet anbefales at komme med konkrete forslag for lokalområdet til 
kommuneplanen.  
Konklusion: Det tidligere høringssvar til udviklingsstrategien skærpes således, at konkrete forslag 
lægges på bordet og indsendes. Lokalrådet udarbejder et sådant forslag på sit kommende møde. 
 
Mødet sluttede kl 21.30. 
 
Referat ved Knud Ove Mandrup 


