Borgermøde i GKIC onsdag 11 marts (ca. 60 -70 deltagere)
Repræsentant fra Arkitekt firmaet Kuben og direktør for Silkeborg Boligselskab René Skau Björnsson,
orienterede om planerne omkring bebyggelse på Amerikavej. Der er planlagt 14 almennyttige boliger,
20 andelsboliger og 2 dobbelthuse på grunden.
Der er lange ventelister til lejebolig i Gjern. Derfor er boligselskabet klar til at gå i gang hurtigt.
Tidsplan 2020: Skitse og myndighedsbehandling
Byggeperiode 2021
Klar til indflytning forår 2022.
Andelsboliger: Forventet salg ultimo 2020. Når 80 % er solgt går man i gang.
Adgangsforhold til arealet bliver Amerikavej.
Der etableres regnvandsbassin (forsinkelsesbassin) på arealet.
Dobbelthuse etableres af areal ejer.
Orientering fra Lokalrådet:
Ejvind Svejstrup er ny formand. Trond Bredesen ny næstformand.
Gjern Spejderne har modtaget renoverings pris fra Silkeborg Kommune (indstillet af lokalrådet).
Der er fra kommunens side arbejdet med sikker skolevej. I Gjern er der i en forsøgsperiode anlagt flytbare
vejbump. Først to bump. Senere kun et. Fra lokalrådets side er der argumenteret for at bumpet bliver lavet
i asfalt, hvilket vil være mere brugervenligt.
Der er etableret dobbeltrettet cykelsti på Hammelvej i Skannerup. Afsluttes med midterhelle på
Hammelvej.
Lokalrådet har argumenteret for at få færdiggjort cykelsti fra Herredsvejen frem til skolen.
Der er behov for tilflytning til Gjern. I den sammenhæng er det utrolig vigtigt, at belægning ved
hotel/bager renoveres/asfalteres. Det kan kun gå for langsomt.
Ros til kommunen for genslyngningen af Falkenkær bæk.
Genforeningsstenen blev på et tidspunkt fjernet til stor undren for byens borgere og kommunens Kulturog Borgerserviceafdeling, der står for pasning af Genforeningspladsen. Det viste sig heldigvis, at
Kommunens Ejendomsafdeling havde givet stenhugger tilladelse til at hente den til tørring på værksted i
forbindelse med afrensning og opmaling af teksten. Renoveringen er led i en landsdækkende markering af
100 året for Sønderjyllands genforening med Danmark, hvor samtlige genforeningssten renoveres.
Bedre kommunikation stærk påkrævet.
Teglværksgrunden: Toilet-/teknikbygningen ved det gamle rensningsanlæg nu fjernet. Teglværksgruppen
havde ellers arbejdet hårdt på at få den åbnet for offentligheden. Desværre skal der på stedet hvor den lå,
nedgraves en spildevands-buffertank. Efter aftale med Silkeborg Forsyning, bliver en strimmel af den
gamle rensningsanlægs-grund lagt til Teglværksgrunden og Lokalrådet overtager ansvar mht. brug og
pasning. Det sker når hegnet mod vest er flyttet.
Der er bevilget 50.000 kr. fra Friluftrådet til mere biodiversitet på Teglværksgrunden. Der bliver arrangeret
møde i GKIC den 15. april for fremlæggelse af planer. Den 18. april bliver der arbejdsdag på grunden.

Regnskab:
indtægter 6000 kr. (tilskud fra kommunen). Omkostninger også ca. 6000 kr.
Egenkapital 7600 kr.
Revisorer Tage Frank og Ove Madsen, genvalgt.

Orientering GAU (Steen Andersen)
Bænkeprojekt: Her er bænkene ved Herredsvejen og banestien/Stationsvej på plads.
Kommunen har givet dispensation ved Å-placeringen. De sidste bænke er på plads ultimo maj. De
produceres af frivillige.
Filmklip er lagt på siden Silkeborg kalder.
GAU har deltaget i XL`s messe i Åby.
Der har været afholdt fælles foreningsmøde.
Arkitektfirma CFBO er kommet med (oplæg)/tanker til, hvordan midtbyen kan etableres. GAU/CFBO har
søgt tilskud fra kommunen (150.00 kr.) til udarbejdelse af endelige planer. Lodsejere har givet tilladelse til
at der kan udarbejdes planer for området.
Der skal søges tilskud fra fonde for at komme videre med endeligt projekt.
Spørgsmål/kommentarer fra forsamlingen. Belægning haster.
Indlæg v. projektkoordinator Pia Østergård Silkeborg kommune. Fra kommunal side arbejdes der på at
gøre hele kommunen mere demens venlig. Stigende behov da befolkning bliver ældre.
Tiltag kan findes
på kommunens hjemmeside.
Indlæg byansvarlige:
Der er solgt 6 grunde + en reserveret, ud af de sidste 19 der blev udstykket på Tingbakken, Der er solgt
endnu en grund på den gamle børnehavegrund. (1 tilbage)
Dobbeltrettet cykelsti har trafikmæssige uheldige konsekvenser. Derfor etableres der i stedet en kort
cykelsti ved XL byg (ca. 45 meter) på vest siden af Søndergade.
Samtidig etableres der midterhelle på Søndergade. Byskilte rykkes.
Tidspunkt ultimo 2020.
Der arbejdes med revision af kommuneplan, kommer til høring sidst på året. Helhedsplanen for Gjern
tager udgangspunkt i den plan der blev udarbejdet i 2017.
Der er afsat midler til asfalt/renovering af bymidte i 2021.
Trafiktælling viser ca. 3000 bilister ved skolen lidt mindre i midtbyen.
Busvendepladsen forskønnes midt sommer 2020.
Indlæg Rasmus Viuff, Kjellerup Tidende
Vi vil gerne øge mængden af indlæg til avisen omkring Gjern. Der bliver fast afsat 2-4 sider om gamle
Gjern Kommune. Vil utrolig gerne have indlæg / orientering om hvad der sker i Gjern. Selvfølgelig også
annoncering. Ret henvendelse til avisen, hvis der er relevant stof der skal medtages.
Referent Peter Sehested

