Referat af Lokalrådsmøde 7. september 2010.
Tilstede:
Jørgen S. Nielsen, Arne Pedersen, Susanne Munk Poulsen, Marie Louise
Hinge, Jarl Gorridsen (Referent)
Afbud:
Helen L. Nøhr, Jan Nielsen.
Referat i henhold til dagsorden:
1. Projekt Ans Søbred del II
Møde med Silkeborg Kommune afholdes 23.09.10 kl 16.00 i AIKC, hvor der
vil blive fremlagt udkast til projektet og taget stilling til det videre forløb.
2. Møde i Silkeborg med lokalrådene og kommunen.
Jørgen Nielsen var tilstede for Ans Lokalråd. Hovedinputtet fra Lokalrådene
var:
•
•
•
•

Generel skuffelse over kommunens reelle samarbejde med
Lokalrådene. For lidt dynamik og indsats fra kommunens side.
De byansvarlige skal mere i spil i den aktive dialog med lokalrådene.
Ans ønskede specifikt en stillingtagen til en landsbypedel, da meget af
byen attraktivitet afhænger af de forskellige kommunale områders
stand. Den er ikke god.
Silkeborg kommune lægger for meget vægt på natur og friluftsliv. Der
er for lidt fokus på erhverv.

Ans ønskede specifikt stillingtagen til en landbypedel som kunne være et
bindeled til kommunen - skabe nærhed til kommunen og fastholde ildsjæel i
lokalområderne. Det kræver meget energi at fastholde projekter som frivillig
lokalrådsmedlem. (en landbypedel er ikke en gartner, men en person der
samler alle initiativer i byen herunder selvfølgelig vedligeholdelelse af byen
3. Markedsføring af hundeskov
Arne P. tager kontakt til kommunen omkring opsætning af skiltning ved stien
to steder: Ved lægehuset og ved ”overgangen” midt på Solsortevej.
Derudover ønsker vi et tydeligt skilt ved selve skoven.
4. Status på byggegrunde
Der er i øjeblikket ingen byggegrunde til salg i Ans, da den sidste udstykning
af 9 grunde på Dådyrvej enten er solgt eller reserveret.
4 grunde på Krondyrvej beliggende mod Hjortevej udbydes til salg snarest, da
de er byggemodnet.

De sidste 7 - 8 grunde i området på Krondyrvej er planlagt til byggemodning i
2012/2013, hvorfor der først vil være grunde til salg i 2013.
Det er ikke tilfredsstillende med den nuværende efterspørgsel (se salget på
Dådyrvej), hvorfor Sv. Jacobsen er anmodet om en politisk vurdering vedr.
fremskyndelse af byggemodningen således at der altid er salgsklare grunde i
Ans
5. Cykel-gangsti over Tange Sø.
Sagen er ekspederet videre fra Mette Vissing til Carsten Møller fra Vej og
Trafik den 5. maj. Lokalrådet har intet hørt vedr. henvendelsen, der har været
rettet til Silkeborg kommune allerede i forbindelse med huskesedlen tilbage i
2008.
Viborg Kommune har tidligere signaleret, at de er åbne for en dialog.
7. Markedsføring af Tange Sø-området
På initiativ fra borgere i Tange, Vindum, Højbjerg, Sahl er der igangsat et
markedsføringsprojekt af lokalområdet omkring søen.
Ans Lokalråd ønsker at støtte initiativet, hvor der ud at et samlet budget på kr.
145.000,- mangler Kr. 14.000,-. Lokalt forventes støtte kr. 7.000,- fra diverse
foreninger i byen, hvorfor Silkeborg kommune søges om et tilsvarende beløb.
Jørgen S. Nielsen tager initiativ til at rejse de fornødne midler.
8. Vedr. A26’s fremtidig føring omkring Ans
Loaklrådet støtter en løsning, hvor vejen gøres til motortrafikvej i området
omkring Ans. Vi ønsker en løsning, hvor:
•
•

Der bevares flest mulige indfaldsveje og udfaldsveje lige omkring Ans.
Allerhelst en af- og påkørsel både ved nuværende Marina og for enden
af Østre Langgade.
Der ønskes mindst mulig påvirkning af området omkring søbredden.

Vi følger udarbejdelsen af WWM-undersøgelsen og holder kontakt til Kristian
Pihl-Lorenzen, som er trafikordfører fra Venstre.
9. Grusgraven ved Grønbæk
Der er foreslået udvidede åbningstider af kommunen. Der er høringsfrist fra
borgerne den 15. september. Både selve forslaget og høringsfristen er bragt
til borgernes opmærksomhed af en journalist fra Midtjyllands avis.
Både borgerne i Grønbæk og Lokalrådet finder det underligt, at der ikke er
blevet rettet en henvendelse til netop lokalrådet om denne sag, da intentionen
med lokalrådene netop er at bruge dem aktiv i den demokratiske dialog med

lokalområderne. Vi ønsker desuden at den byansvarlige er med til at gøre
lokalrådet opmærksom på sådanne kommunale tiltag med konsekven for
lokalområdet.
Borgerne Grønbæk har inviteret de relevante personer i kommunen til et
møde, men der er intet svar kommet.
Annette M. Poulsen retter nu henvendelse gennem Mette Vissing, der er
kommunens byansvarlige.
10. Bus og cykelsti mellem Grønbæk og Ans
Dette punkt behandles i dialogen omkring grusgravene og åbningstider samt
trafikale udfordringer.
11. Vedligeholdelse af grønne områder i Ans
Flere forskellige områder i Ans lider under et manglende vedligehold fra
kommunen. Vi ønsker, at byens grønne dele vedligeholdes både af æstetiske
årsager og af sikkerhedsmæssige årsager.
Jarl tager en dialog med Torben Nielsen om problemet med udgangspunkt i
fotodokumentation.
12. Trafikale udfordringer omkring den nye store børnehave og fritten
Der er intensiv trafik omkring begge institutioner i nuværende situation, og der
er udsigt til endnu tættere trafik med den nye stor-børnehave.
Lokalrådet har en skitse til et par løsninger, der vil lette trafikken og lette
parkeringsforholdene. Jarl tager dialog gennem Mette Vissing omkring en
fremtidig løsning og de rette kontakter i vej og trafik.
13. Etablering af ekstra fodgængerovergang ved skolen
På nuværende tidspunkt er der mange børn, der benytter ”bumpet” ved
cykelstiens udgang på Teglgade. Vi ønsker at undersøge muligheden for at
etablere endnu en fodgængerovergang på dette sted, således at praksis også
bliver formaliseret.
Jarl tager dialogen sammen med trafikudfordringerne ved de to institutioner
Referat:
Sendes til alle Lokalrådsmedlemmer, Mette Vissing, Kjeld Aagaard og
ansby.dk
Næste møde:
Den 2. november kl. 19.00 i AIKC. Mette Vissing inviteres.

