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Jette Ravnholt Pedersen (30064)

Fra: Anne-Mette Skovgaard Juhl (12865)

Sendt: 9. september 2016 12:07

Til: Jette Ravnholt Pedersen (30064)

Emne: VS: Opfordring til dit lokalområde  

 
 

Fra: Anne-Mette Skovgaard Juhl (12865)  
Sendt: 8. september 2016 13:55 
Til: Alderslyst; Ans-Grønbæk; Ans-Grønbæk; Blicheregnen; Dallerup Sogn ; Frederiksdal-Kragelund; Funder-Lysbro; 
Fårvang; Gjern; Gjessø; Grauballe; Grauballe; Gødvad; Hinge-Nørskovlund; Hvinningdal; Kjellerup; Laven; Resenbro; 
Sejs-Svejbæk; Silkeborg Midtby; Sjørslev-Demstrup; Skovlandet; Skægkær; Sydbyen; Them-Salten; Vinderslev; 
Virklund; Voel 
Cc: Gregers André Pilgaard (20538); Hanne Ahrens (05900); 'Lone Lambæk Christensen'; Anne Vigsø Bendsen 
(23278); Henriette Lilly Nielsen (V2659) 
Emne: Opfordring til dit lokalområde  
 
Kære lokalrådsformand 
 
Hvad gør dit lokalområde til noget særligt?  
 
Der skal være liv og udvikling i hele Silkeborg Kommune. Lokalområder med en skarp profil og 
engagerede borgere har særligt gode muligheder for at fastholde og tiltrække borgere.  
 
Heldigvis er der i alle lokalområder forældre, frivillige, lokalrådsmedlemmer og masser af andre 
engagerede mennesker, der skaber liv, fællesskab og helt unikke muligheder for at udfolde sig. For det 
er aktive borgere, der står med nøglen til lokalområder med mere kant og liv.  
 
Så vil du sammen med andre lokale ildsjæle være med til at gøre dit lokalområde til noget særligt? Og 
finde ud af, hvad der allerede er særligt? Kan I lokalt samle en gruppe af borgere, som brænder for og 
holder af livet i lokalområdet? Så kan I blive et af de 5 lokalområder, der vil få mulighed for at booste 
jeres attraktivitet.   
 
Forudsætningen for at være med, er at lokalområdet stiller med et stærkt hold bestående af borgere i 
forskellige aldre, med forskellige interesser, engagement og relationer i lokalområdet. Holdet skal 
være parat til at arbejde med, deltage i 2 – 3 møder og løse små ”hjemmeopgaver”.  
 
I løbet af processen skal holdet sammen med bl.a. politikere og eksperter finde frem til det enkelte 
lokalområdes særlige kvaliteter og potentialer, så områdernes særlige kant står tydeligt frem. Det har 
vi bl.a. brug for til kampagnen ”Silkeborg Kalder”, hvor vi jo forsøger at få flere til at flytte til Silkeborg 
Kommune.  
 
Derudover skal vi nå frem til en række konkrete forslag til initiativer, som kan løfte området og give 
det endnu mere kant. Måske kan arbejdet også føre til, at lokalområdet prøver nye måder at 
samarbejde på, så vejen til realisering af konkrete projekter bliver hurtigere, nemmere og sjovere.  
 
Vi mødes første gang onsdag d. 21. september 2016, kl. 19.00, på Silkeborg Bibliotek, hvor 
livsstilsekspert Anne Glad kommer med indspark og lægger op til debat om, hvem og hvad, der skal 
til.  
 
Her kan jeres lokalområde også tilkendegive, om I er på vej med et hold, der vil være med i arbejdet. 
Hvilke 5 lokalområder der kommer med, forventes afklaret omkring 1. oktober.  
 
Tilkendegiv gerne interesse eller få svar på spørgsmål hos undertegnede.  
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Med venlig hilsen 
 
Anne-Mette Skovgaard Juhl 
Faglig leder 
Analyse & Udvikling 
 

 

 

 
 

Analyse & Udvikling: 
Vi bidrager til løsninger, der gør en forskel. 

  

Direkte tlf. 30 68 21 54 Vores vision er med energi og engagement 

Økonomi- og IT-staben at gøre Silkeborg Kommune bedre. 

Søvej 1, 8600 Silkeborg  

www.silkeborgkommune.dk 

 

amj@silkeborg.dk   

 

 
 


