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Nærdemokrati – Nyhedsbrev april 2019

Folkemøde 2019

Som tidligere oplyst holdes Folkemøde i Silkeborg 20.-21. september 2019. 

Nærdemokratiudvalget har besluttet, at udvalget ønsker at deltage på folkemødet med et 

event under begrebet: ”Danmarks bedste Nærdemokrati”. Der vil nu blive arbejde videre 

med indholdet til eventet. Lokalrådene vil senere høre nærmere om indholdet.

Formålet med Folkemødet er, at sætte fokus på Silkeborg Kommune som et godt sted at leve. Håbet 

er, at Folkemødet kan være med til at starte en bevægelse, hvor mange gode kræfter i kommunen 

forenes, med henblik på at gøre Silkeborg Kommune til et godt sted at leve.

Temaet for Folkemødet 2019 er Identitet. Hvem er vi? Hvem vil vi være? Hvordan bliver vi det?

Temaet skal forstås bredt. Det kan handle om din, min og vores Identitet som menneske og 

kommune.

Pris til årets lokalområde 2019

Også i 2019 skal der uddeles en pris til årets lokalområde. 

Prisen er igen på 40.000 kr. og anerkender en landsby, bydel eller by, som har gjort en 

ekstraordinær indsats for at gøre lokalområdet til et godt sted at bo og leve.

Fristen for indsendelse af indstilling til årets lokalområde er 24. juni 2019. Der er udsendt 

særskilt information via mail. Der kan læses mere om prisen via dette link.

Lokalområder med Kant 2019

Lokalrådene/lokalområderne har været inviteret til – med bistand fra Silkeborg Kommune 

– at få områdets særlige kvaliteter tydeligere frem og gøre dem endnu mere unikke. 

Aktive borgere fra tre områder, nemlig Ans, Them-Salten og Thorning/Blicheregnen har

sagt ja tak til at være med. Arbejdets/processen gennemføres først i efteråret 2019.  

Der er mulighed for, at et par lokalområder mere kan være med i processen på dette 

tidspunkt. Så hvis der er nogle, som går med overvejelser omkring evt. deltagelse, kan 

der tages kontakt til jep@silkeborg.dk. 

26. april 2019
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Side 2

Nyt fra Silkeborg Kommunes bosætningskampagne, Silkeborg Kalder

Silkeborg Kalders hjemmeside har fået en makeover med bl.a. mere indhold og et nyt 

grafisk udtryk. Den nye hjemmeside kan ses på www.silkeborgkalder.dk

For at skabe lidt mere synlighed omkring Silkeborg Kommunes lokalområder, er der valgt 

at sætte lidt spot på 4 lokalområder ad gangen. Der vil blive skiftet ud løbende, så alle 

lokalområder får mulighed for at komme i fokus. Derudover bliver der på hjemmesiden 

indsat et dokument med en kort fortælling om de resterende lokalområder. 

På Silkeborg Kalders Facebookside vil der i den kommende tid blive fokus på 

lokalområder. F.eks har der lige været ”En uge i Kjellerups tegn”. Her var der både små 

videoer i forbindelse med et arrangement på Kjellerup Torv, billeder og små 

”hverdagshistorier”. Dette giver tilflyttere god mulighed for at få et lille indblik i 

kommunens tilbud i de forskellige lokalområder.

Hvis I har input eller ”en god historie”, er I meget velkomne til at tage kontakt til Adina 

Galis (bosætningskonsulent) på adinaioana.galis@silkeborg.dk eller 31145294.

Befolkningsprognose og elevtalsprognose 2019-2032
Silkeborg Kommune har udarbejdet en ny befolkningsprognose, der giver et overblik 
over udviklingen i det forventede indbyggertal i Silkeborg Kommune i årene frem til 
2032. 

I kan se mere om udviklingen i netop jeres lokalområde via dette link, hvor også 

elevtalsprognosen for samme periode kan ses.

Lokalrådenes regnskaber for 2018

Husk at indsende dokumentation for brug af tilskuddet for 2018. Det sker ved at indsende 

det godkendte regnskab for 2018 til jep@silkeborg.dk snarest og senest 1. juni 2019.
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