Møde i Ans Lokalråd d. 9. oktober 2012
Tilstede:
Karl Fihl, Helen Nøhr, Joan W. Nielsen, Frede Haurum, Jarl Gorridsen (referent)
Afbud:
Marie Louise Hinge

1. Borgermøde om sti langs A26
Den 31. oktober er der borgermøde på Ans Kro kl. 19.00. Mødet er arrangeret af
Vejdirektoratet. Mødet omhandler planerne om en sti, der skal gå fra Marina-området til
vejen mod Tange langs med søbredden og A26. Fra officiel side deltager projektlederen
fra Vejdirektoratet samt Silkeborg Kommune.
Lokalrådet vil på aftenen give en kort status på de forskellige tiltag, der er gjort gennem
året samt kommentere på projektet.
Det er Lokalrådets holdning, at et stisystem langs søen naturligvis er positivt, men at vi i
langt højere grad ville prioritere en cykel- og gangsti over broen mod Bjerringbro. Her er
trafikken af bløde trafikanter langt, langt større og sikkerheden meget mere udsat. Der er
fin mulighed for at komme gennem Ans og gennem stien i Handal ud til vejen mod Tange.
2. Borgermøde om Birch GM’s projekt på Søndermarksgade
Kommunen har intentioner om at arrangere et møde til information og høring om projektet
øst for Søndermarksgade ud af byen mod Silkeborg. Her vil Birch GM udstykke et antal
boliger. Silkeborg Kommune vil informere om projektet.
Dato’en kendes ikke, men Jarl har medio oktober spurgt kommunen om datoer.
3. Høring om trafiksikkerhedsplaner
Der er efterspurgt høringssvar fra lokalrådene til den store trafiksikkerhedsplan. Joan har
påtaget sig den opgave at indgive svarene fra Ans Lokalråd, som er:
- Cykelsti på broen over søen (mod Bjerringbro)
- Cykelsti på Ømosevej vestlig ud af Ans By
- Parkering ved SFO’en i Ans etableres i det nordøstlige hjørne af skolens boldbaner
- Fodgængerovergang etableres på Vestre Langgade mellem Kroen og Sportsvej, så tæt
på Sportsvej som muligt. Grunden er den store trafik af børn til AIKC.

4. Valg til Lokalrådet
Den 13. november er der valg til Lokalrådet samtidig med valget til menighedsrådet. Vi har
lige nu kun 7 kandidater. Da 7 kandidater er det, der skal bruges, ligner det et fredsvalg.
Jarl prøver en sidste tur gennem netværket for at se, om der ikke kunne findes en ekstra,
således vi kan få et valg til at styrke Lokalrådets position. Sidste frist for tilmelding til valget
er 30. oktober.
5. Henvendelse omkring træer på Vestre Langgade
Vi har fået en henvendelse omkring de opvoksede træer og buske på søsiden af Vestre
Langgade helt nede ved udkørselen af Ans. Lokalrådet har ingen kendskab til lokalplanen
på dette område, og Jarl vil vende tilbage med det svar, at vi anbefaler en kontakt til
Kommunens ansvarlige for de grønne områder for en besigtigelse. Han hedder Leif
Pedersen.

Spørgsmål til referat eller input til Lokalrådet sendes til jarlgorridsen@gmail.com

