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1. Politisk valgmøde i Ans 
 
Den 6. november 19-21 er der politisk valgmøde i Ans. Som arrangører står Lokalrådet 
og Borgerforeningen. Borgerforeningen sørger for annoncering. Lokalråd hjælper med 
det praktiske omkring borde, stole + opsætning af løbesedler en uge inden. 
 
Jarl har orienteret de politiske partier, og A, SF, K, DF samt venstre har givet tilsagn om 
at komme. Jarl sørger for at spørge LA (Keld). For Venstre bliver det Jarl selv, der er i 
panelet. Dagen er reserveret med Axel i AIKC. Jarl giver input til Borgerforeningen 
omkring annoncering og deltagere. Alle tænker over en ordstyrer. 
 
2. Trafikprojekter 
 
Joan orienterede om cykelsti Grønbæk – Ans. Den bliver ført på begge sider af vejen. 
Argumentet for den ekstra investering er sikkerhed. Men der stadig ikke en god løsning 
på de trafikale udfordringer inde i Grønbæk – heller ikke for cyklisterne. 
 
Jarl orienterede om den seneste debat om cykelsti over broen mod Tange. Her er en 
chance for Viborg og Silkeborg Kommune at få lukket dette trafikale problem i 2014, da 
der vil være statlige støttekroner at få – muligvis for sidste år. Jarl vil presse på fortsat. 
KPL har lovet at støtte op om projektets markedsføring. 
 
3. Vedligehold 
 
Jarl lovede at rette henvendelse til kommunen omkring: 
 
- Slåning af græs på ovennævnte bro 
- Vedligehold af grønt område ved buspladsen 
- Vedligehold af stierne (græs og grene) 
 
4. Spejderhytten 
  
”Trekanten” kan ikke sælges til private eller laves om til sommerhus på grund af en 
tinglysning omkring foreningsdrift. Der er ikke vilje i kommunen til at anbefale 
tinglysningen ændret. Lokalrådet kan ikke forstå det, da både beboere i området og 
spejderne helst så en anden løsning. Jarl fortsætter dialog med Teknik og Miljø. 
 
5. Stien langs kanalen 
 
Vi har fået mail om stien ved kanalen. Den er meget fugtig og våd. Frede har undersøgt 
sagen – der er nok ikke meget at gøre. Stien er våd i regnvejr, og det har den sikkert 
altid været.  



 
6. Biblioteksløsning 
 
Ans er den by, der får flest bøger leveret via hente/bringe ordningen. Det er rigtig fint, 
men Frede og Harry Regin har sat sig ind i ordningen, og de mener, at der er grundlag 
for at genetablere bogbussen – i forhold til økonomi. Harry tager têten og melder tilbage. 
 
7. Flextur 
 
Frede orienterede om flextur. Det er nu muligt også at rejse ud af kommunen til Viborg 
og Ikast/Brande. Interne ture koster 7 kroner pr km og mellem kommuner 14 kro. 
 
Der kan køres 6-24 og turene bestilles på 87 40 83 00. 
 
8. Konference 
 
Vi har indtil videre ikke deltagere til næste konference for lokalråd.  
 
9. Høringssvar 
 
Jarl udfærdiger høringssvar til Naturstyrelsen omkring forslag til ophævelse af 
”Tangeloven”. Sagen er, at Naturstyrelsen ikke ønsker at tage stilling til et omløb. Vi 
ønsker at et omløb skal være kort og ligge i dæmningsenden – således at Søen altid har 
kontinuert vandgennemstrømning fra åløbet. 
 
Alle kommentarer og input sendes til: 
 
jarlgorridsen@gmail.com 
 
 


