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Beretning om arbejdet i Kjellerup lokalråd 

i perioden 30.03.2016 - 22.03.2017 
 

Så er der gået endnu et år med en del aktiviteter, ikke mindst i sidste halvdel af perioden.  

 

Der har været afholdt 8 møder i lokalrådet i perioden 30. marts 2016 til i dag den 22. marts 2017. 

 

På generalforsamlingen den 30. marts 2016 blev 3 nye efter eget ønske valgt som suppleanter. Et 

medlem af bestyrelsen genopstillede ikke, ligesom 2 suppleanter heller ikke ønskede at fortsætte. 

Lokalrådet består på nu af 6 medlemmer, 3 suppleanter, en revisor og en revisorsuppleant. 

 

Den forløbne periode har som altid været præget af store såvel som små arbejdsopgaver.  

 

Til de store hører : Kommuneplan 2017- 2028.  

 

Som man har kunnet se af referater i Midtjyllands Avis i februar og marts 2017 har der været 

afholdt mange borgermøder i Silkeborg Kommune, som Lokalrådene har stået for, således også 

her i Kjellerup.  

 

Borgermødet vedrørende kommuneplan 2017-2028 blev afholdt den 8. marts 2017 med stor 

deltagelse - ca. 120 mødte frem. 

 

Planlægning af det møde gik i gang i foråret 2016. I arbejdet med at udarbejde kommuneplanen, 

har der været en forhøringsfase. Inden udgangen af maj 2016 skulle et høringssvar afsendes. 

På mødet i april 2016 udarbejdedes følgende input til kommuneplanen 2017-2028 med fokus på 

følgende mærkesager:  

 Udstykning af byggegrunde.  

 Etablering af regnvandsbassin ved Digterparken. 

 Fleksibel skiltepolitik.  

 Ændring af status for "affaldsforbrændingsgrund".  

 Bevarelse/udvikling af Midtbyen.  

 Trafiksikring.  

 Færdiggørelse og vedligeholdelse af Krabbes Grønne Ring. 

 Bevarelse af Levring Sognegård. 

 

I maj 2016 holdt lokalrådet derefter et møde, hvor den byansvarlige for Kjellerup og projektlederen 

for kommuneplanarbejdet deltog. Desuden deltog en repræsentant for Arena Midt, Kjellerup 

Handel og Erhverv, KIF og en fra Ejendomsmægleren Nybolig. Ud fra de allerede nævnte input 

fokuserede man den aften på følgende 3 temaer:  

1. Udstykning af byggegrunde.  

2. Færdiggørelse af Krabbes Grønne Ring, herunder etablering af regnvandsbassin ved 

Digterparken. 

3. Infrastruktur. 

 

Et forhøringssvar blev efterfølgende indsendt. Kjellerup Handel og Erhverv forventedes selv at 

indsende forhøringssvar. 
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Silkeborg Kommune har et ønske om at synliggøre kommunens løbe/og gå ruter. Her kommer 

Krabbes Grønne Ring ind i billedet. 

 

Sammen med konsulenten for Idræt- og fritid deltog medlemmer fra lokalrådet og BO-mesteren i 

en tur Ringen rundt. Man vil udarbejde en App, og for at få så mange informationer som muligt, 

havde man bedt lokalkendte om at deltage i turen. Arbejdet er ligeledes en del af den kommende 

plan.  

 

Til brug for kommuneplan 2017-2028 blev skemaer med oplysninger om lokalsamfundene i Levring 

og Kjellerup udfyldt og afsendt sidst i august 2016. 

 

Det andet store arrangement  var tilrettelæggelse af borgermødet nu den 22. marts.  

Emnet: Børne- og ungdomsliv i Kjellerup, med deltagelse af Formanden for Børnerådet, Per 

Larsen, repræsentanter fra SSP, PPR og Kjellerup Skole. Det har været en stor glæde, at alle, der 

er blevet opfordret til at deltage som sagkyndige, så beredvilligt har sagt ja til opgaven. 

 

For at fordele arbejdet har lokalrådet igen i år delt sig i forskellige arbejdsgrupper: 

 

Til en sådan hører arbejdet med trafiksikkershedsplanen. 

 

Det er desværre en kendsgerning, at der mange steder køres alt for hurtigt her i området til gene 

for alle, ikke mindst de bløde trafikanter. 

 

Lokalrådet nedsatte en arbejdsgruppe, bestående af interesserede medborgere og en 

repræsentant fra lokalrådet, som nu har udarbejdet et tilbundsgående materiale om de trafikale 

forhold i Levring og Kjellerup. I materialet præciseres: problemsted - problemstilling - 

løsningsforslag og evt. bemærkninger. 

 

Af de mange problemstillinger kan nævnes Hasselvej, der er stærkt trafikeret, og hvor der køres 

med stor hastighed. Her ønsker man fartdæmpende foranstaltninger. 

 

Alt materialet er videresendt til Vej- og Trafik. 

 

" Silkeborg Kalder" er en kampagne, der blev sat i gang i 2012.  

Med denne kampagne ønsker man at gøre opmærksom på de mange muligheder Silkeborg byder 

på. Der har i årenes løb været mange forskellige tiltag. Nu var tiden så kommet til at fokusere på 

lokalområderne, med baggrund i Silkeborg Kommunes Udviklingsstrategi 2028, med underteksten: 

”Et dynamisk fællesskab med unikke udfoldelsesmuligheder”. 

 

Nærdemokratiudvalget for Silkeborg Kommune præsenterede på et temamøde i september 2016: 

"Lokalområder med kant".  Bag denne overskrift ønsker man fra kommunens side, at pege på, at 

lokalområder, der kan og vil noget særligt, er afgørende for vækst og udvikling, og som man også 

pointerede, så har lokalområder med en skarp profil og engagerede borgere særlig gode 

muligheder for at fastholde og tiltrække nye. Derudover er det et stærkt bidrag til en kommune, der, 

som tidligere nævnt, ønsker dynamik, fællesskab og unikke udfoldelsesmuligheder.  

 

Kommunen satsede på samarbejde med 5 lokalråd. Det blev med lokalrådene i Grauballe, Hinge - 

Nørskovlund, Fårvang, Kragelund og Kjellerup. 
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Opgaven lød på at pege på særlige kvaliteter og aktiviteter, der udgjorde områdets kant. Alle 

oplysninger skulle sendes til kommunens tovholdere. Alle input fra lokalområderne skulle munde 

ud i en salgsopstilling/brochure fra hvert område. De forskellige salgsopstillinger ligger nu klar til 

omdeling på relevante steder. 

 

En forudsætning for at gå med i arbejdet var, at hvert lokalråd fandt frem til lokale ildsjæle med så 

bred en repræsentation som muligt alders- og erhvervsmæssigt. Det lykkedes at samle et hold på 

7 plus to fra lokalrådet.  

 

Ikke nok med det. Der skulle også findes kontaktpersoner, der ville være villige til at besvare 

henvendelser om det at bo i Kjellerup. En andet hold var familier, der var villige til at fortælle om 

det at bo som familie i Kjellerup og der som kontaktpersonerne var parate til at blive kontaktet af 

evt. nye borgere. Også den del af opgaven lykkedes. I salgsopstillingen kan man nu se navn, 

adresser og telefonnumre på de ovenfornævnte. 

 

Siden september har der været afholdt 2 workshops og flere møder både lokalt og fælles med de 

andre deltagere. 

 

Hvert lokalråd har fået 10.000 kr. til et eller flere projekter. Gruppen fra Kjellerup arbejder med at få 

opstillet ”pilepæle” dvs. vejvisere og fortællepæle, der peger på de lokale seværdigheder, 

kultursteder, og oplevelser. 

 

”Silkeborg Kalder" sætter om muligt fokus på Kjellerup i uge 23. 

 

Lokalrådet er stadig med i arbejdsgruppen vedr. udviklingsstrategien. 

”Lokalområder med kant" kan evt. betragtes som supplement til Silkeborg Kommunes 

udviklingsstrategi. 

 

Ud over de allerede nævnte engagementer er lokalrådet repræsenteret i Styregruppen for 

Arenaparken & Skovbakken plus styregruppen, der arbejder med Den Gamle Biograf. 

 

Lokalrådet bliver ofte taget med på råd. Vi kan glæde os over udformning og placering af 

læskærme ved busholdepladserne. 

 

Lokalrådet er til stadighed blevet orienteret om arbejdet med kloakeringen. Ikke mindst hvornår 

skal man tage fat på Torvet. Nu eller vente nogle år. Der er ikke truffet nogen afgørelse i den sag 

endnu. 

 

For at nå ud til så mange som muligt med oplysninger om arbejdet i lokalrådet bliver Facebook 

flittigt brugt. På hjemmesiden kan man ligeledes orientere sig om arbejdet. 

 

Jeg vil slutte med at sige tak til alle i lokalrådet og den byansvarlige for godt samarbejde. Ligeledes 

tak til de mange andre embedsmænd og politikere, fra Silkeborg Kommune, der har været lydhøre 

for vore henvendelser i den forgangne periode. Og stor tak til alle de mange lokale borgere, der så 

velvilligt har deltaget i de forskellige arbejdsgrupper. 

 

Edna Fisker. 

Formand for Kjellerup lokalråd. 


