
Borgermøde i GKIC onsdag 6. oktober 2021 i GKIC kl. 19.00 (90 deltagere)  

Erling Lemming blev valgt til dirigent.  

Rasmus Råby fremviser ny drone video ”Gjern - Midt i Naturen - Året Rundt” om hvad Gjern har at byde på. 

Optaget over et helt år. Så alle årstider bliver vist. Stor applaus. Ros fra salen til Rasmus. Videoen bliver lagt 

på nettet, kan bl.a. ses på lokalrådets hjemme side. Kan også findes på YouTube. Videoen er betalt af 

lokalrådet.  

Bymidte og byggegrunde. v. Mia Sabine Berle. Byplanlægger Silkeborg Kommune.  

Byggegrunde: for 2 år siden var der 16 grunde på Tingbakken. Alle er nu solgt. Ejendomsafdelingen er på 

udkig efter et egnet areal til ny udstykning. Nyt bolig område kan være ved Lille Amerika / Søndergade.  

Byggeriet på Amerikavej v. Silkeborg Boligselskab skrider godt frem. Her er der også mulighed for 

andelsboliger og to dobbelt huse. Ligeledes er der interesse for 6 rækkehuse, ved stikvejen ind til de ”gamle” 

andelsboliger. Her skal der tages hensyn til bevarings værdige egetræer.  

Byfornyelse: Silkeborg kommunes Plan – og vejudvalg har bevilget 1,5 mill. Til forskønnelse af by midten. 

Derudover er der afsat 1,5 mill. Til vejkasse samt 700.000 kr. til torvemiljø. GAU har fået bevilget 136.000 kr. 

fra Nordlys. Så i alt er der 3,816 mill. til projektet.  

Som det ser ud nu forventes projektet først gennemført i 2022. Skal være afsluttet senest 4 år efter 

bevillingen.  

Arkitekt kontoret Labland er med som sparringspartner, da det er første gang kommunen deltager i projekt 

omkring stat midler til byfornyelse. Der har været afholdt 3 møder i arbejdsgruppen (Labland – Kommune – 

GAU s samt lokalråd). 

Fredag 15 oktober præsenteres planerne ved Spar i Gjern. Her er det muligt at komme med indspark til 

projektet.  

Der arbejdes også med at forbinde byen med flere stier / cykelstier.  

Indlæg Helga Jacobsen (byrådsmedlem bl.a. medlem af Plan – og Vejudvalget): Byrådet har afsat en pulje på 

10 mill. der kan søges af lokalråd med flere. Anvendelse til etablering af stier m. m. Befolknings prognose over 

de næste 15 år viser en stigning fra 2019 til 2281 indbyggere i 2034 (postnummer 8883). 

Elevtal på skolen forventes der en svag stigning.  

Undersøgelse om hvorfor man flytter til Gjern: Gjerns kvaliteter Fællesskab/godt foreningsliv – Kvalitet på 

huse der er til salg – Naturen – Hverdags logistik (veje - adgang til motorvej - indkøbsmuligheder). 

Forskellige kommentarer fra salen:  

Få gang i udstykning af nye byggegrunde! Vær opmærksom på at vi stadig har mulighed for offentlig transport 

(her er det et problem at regionen skal spare). 

Kom nu i gang med den bymidte – det ligner noget der er lort.  

https://youtu.be/wBrTrZnf-Js


Vigtigt at vi lægger pres på kommunen så vejen etableres i 2022. Og ikke i løbet af de fire år, der er skitseret 

som mulighed.  

Lokalrådets beretning v. formanden:  

Siden sidste borgermøde (afholdt marts 2020): Kommunen har arbejdet med sikker skolevej i hele 

kommunen. I Gjern er der forsøgt med to vejbump ved skolen. Endelig og fornuftig løsning er endt med ét 

asfalt bump.  

Der er udført dobbeltrettet cykelsti ved Hammelvej i Skannerup. Samt midterhelle på Hammelvej.  

Der er etableret cykelsti ved XL samt midterhelle. Lokalrådet havde ønsket at cykelstien blev ført frem til 

skolen.  

I januar 2021 besluttede Plan – og Vejudvalget at vejkassen i midtbyen skulle udføres i maj 2021. Nu udskudt 

til 2022? forståeligt at der er stor frustration i byen (mere uoverskueligt da boreprøver viser at der nogle 

steder skal fjernes undergrund ned til 1,6 meter). 

Byggegrunde: Her har lokalrådet foreslået at et mindre areal ved Tingbakken i trekant ned mod Hornvej. Her 

kan der etableres 3-4 grunde (tidligere afsat til tæt-lav bebygelse). 

Lokalrådet har haft møde med borgmesteren for at forklare vores behov for nye byggegrunde.  

Teglværksgrunden v. Jørgen Krog: Der har været afholdt to events på Teglværksgrunden i 2021 for at få 

etableret en mere artsrig vild natur:  – såning af vilde blomster blandinger – etablering af insektvold – 

etablering af stendige m.m. 

Der er indkøbt en skiveklipper med tilskud fra kommunen. Friluftsrådet har støttet projektet økonomisk. Der 

er trykt en pjece ”Natur i haven” om hvordan man laver mere vild natur i haven. Kan fås på biblioteket, eller 

hentes på nettet. 

Regnskab v. Jørgen Krogh. Der er indtægter på 6000 kroner (kommunalt tilskud udgifter i samme størrelse). 

Som noget ny betales der et gebyr på 500 kr. i pengeinstitut for at have en foreningskonto. Et generelt 

problem for alle foreninger. Formuen viser en beholdning på 7500 kr.  

Som revisor genvalgtes Ove Madsen, Peter Sehested nyvalgtes. Eske Brix revisorsuppleant.  

Nyvalg til lokalrådet. Fire ønsker at træde ud. (Ejvind Svejstrup, Trond Bredesen, Anne Søndergård og Peter 

Sehested. Suppleant Gunner Skov ønsker ikke at fortsætte som lokalrådsmedlem.  

10 kandidater meldte sig som interesserede i at opstille til lokalrådet. Man enedes om at afholde valget i 

forbindelse med kommunalvalget 16. november 2021. Jævnfør vedtægterne. Det er første gang siden 

etableringen af lokalråd i 2007 der afholdes fysisk valg. 

Referent Peter Sehested 

https://www.gjernlokaltv.dk/vilde-blomster-paa-teglvaerksgrunden-i-gjern/
https://gjern-natur.dk/Pdf-filer/Natur%20i%20haven.pdf

