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Den lokale huskeseddel 

Det er område Vest, som inden sommerferien har mulighed for at indsende den lokale 
huskeseddel. Område Vest omfatter: Blicheregnens lokalråd, Frederiksdal/Kragelund lokal-
råd, Funder/Lysbro lokalråd, Hvinningdal lokalråd, Kjellerup lokalråd, Kontaktudvalget for 
Sjørslev/Demstrup og Vinderslev lokalråd. 
 
Skabelon, vejledning m.v. kan findes på Silkeborg Kommunes hjemmeside eller via dette 
link: Den lokale huskeseddel.   
Fristen for indsendelse er 15. juni 2012, og huskesedlerne sendes til jep@silkeborg.dk.  
 
Alle behandlede huskesedler kan ses på hjemmesiden.  
 
 

Bosætningskampagne 
Silkeborg Kommune gennemfører fra maj måned til udgangen af 2012 en bosætnings-
kampagne med det formål at få en større nettotilflytning til kommunen.  
 
Kampagnen skal tiltrække aktive medborgere. Der vil derfor særligt blive fokuseret på 
nuværende (eller kommende) børnefamilier, borgere med kendskab til Silkeborg Kommu-
ne og borgere som bor i omkringliggende kommuner. Kampagnens budskaber vil i sær 
blive rettet mod kvinder i alderen 25-40 år.  
 
Lokalrådene og lokalsamfundene vil også have mulighed for at blive inddraget i kampag-
nen, nemlig som bosætningsambassadører.  
 
Lokalrådene vil derfor i maj måned blive kontaktet med nærmere information om mulig-
hederne.  
 
 
Indbyggertal i byer 
Danmarks Statistik har opdateret sin byopgørelse. Til orientering for lokalrådene vedlæg-
ges en oversigt over byernes indbyggertal i perioden fra 2007-2012. Vær opmærksom på, 
at Danmarks Statistiks definition på en by er bl.a., at der er mindst 200 indbyggere. 
 

 

Videokameraer til lokalrådene 

Der er 17 ud af 25 lokalråd, som har sagt ja tak til at modtage et kamera og lave en video 
til kommuneplanen. Teknik- og Miljøafdelingen vil inden for kort tid give de 17 lokalråd 
nærmere information om kameraerne. 
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Lokalrådenes hjemmesider 

Kommunikationsafdelingen tilbyder stadig alle lokalråd mulighed for at oprette en hjem-
meside i kommunens hjemmesidesystem. Såfremt lokalrådene er interesseret i dette eller 
ønsker at vide mere, så kan enten webkonsulent Julie Møller Wraa kontaktes på tlf. 89 70 
13 38, julie.wraa@silkeborg.dk eller webmaster Jens Ilsø på tlf. 40 15 01 32, 
jil@silkeborg.dk. Vilkårene for tilbuddet fremgår af vedlagte notat.   

 

 
LAG Silkeborg 
Husk at der er mulighed for at søge tilskud igennem LAG Silkeborg til jeres forskellige pro-
jekter. Se kontaktoplysninger m.v. på LAG Silkeborg. Her kan I også se, hvordan I gratis 
tilmelder jer som medlem.  
 
 
Kontakt til Nærdemokratikoordinator fra 7. maj til 15. juni 

Såfremt der er behov for at komme i kontakt med nærdemokratikoordinatoren fra 7. maj 
til 15. juni 2012 skal henvendelse ske til Morten Skov Mogensen, 
mortenskov.mogensen@silkeborg.dk, tlf. 30 68 27 66, da Jette Pedersen er på kursus i 
denne periode.  
 
 


