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Nærdemokrati - Nyhedsbrev juli 2012 
 
 
Bosætningskampagnen: Silkeborg Kalder – på bomestre 
I forsøget på at få flere indbyggere til kommunen er bosætningskampagnen Silkeborg 
Kalder igangsat.  Efter sommerferien intensiveres indsatsen yderligere, og der er derfor 
brug for lokalrådenes hjælp. Folkene bag kampagnen tror på, at I lokalråd er de bedste til 
at fortælle, hvorfor det skal være hos jer, at de kommende tilflyttere skal slå sig ned! I 
ved nemlig, hvad der gør netop jeres område til et særligt godt sted at bo – for jer og for 
de mennesker, der kan blive jeres nye naboer. 
 
I opfordres derfor til at udpege en bomester i jeres lokalområde. Bomesteren vil stå som 
kontaktperson på kampagne-siden (www.facebook.com/silkeborgkalder), når interessere-
de tilflyttere ønsker information og viden om, hvordan det er at bo i jeres lokalområde. 
 
Nærmere information om bomestre vil senere blive udsendt. 
 
Har I spørgsmål eller kommentarer til kampagnen kan I tage fat i Morten Svendsen (tlf. 
20 59 83 68/ morten.svendsen@silkeborg.dk)  
 
”Vi tror på, at det virker, når vi i fællesskab gør andre nysgerrige på Silkeborgs mange 
muligheder. Lad os hjælpe hinanden med at få hele Silkeborg Kommune til at vokse!” 
 
 
Konkurrence om ”Årets Landsby 2012” 
Der erindres om den tidligere udsendte invitation fra ”Landsbyerne i Danmark” om delta-
gelse i konkurrence om ”Årets Landsby 2012”.  
 
Lokalrådene opfordres til at overveje, om der i jeres lokalområder evt. er byer, som 
skal/kan deltage i konkurrencen. Det er landsbyerne selv, som skal søge, og fristen er i 
september.  
 
 
Nærdemokratikonference 3. november 2012 
Nærdemokratiudvalgets nærdemokratikonference for alle lokalråd finder i år sted lørdag 
den 3. november fra kl. 9.30-15.30 i Arena Midt i Kjellerup. Sæt derfor allerede nu kryds i 
kalenderen. 
 
Som tidligere vil der blive mulighed for dialog med Nærdemokratiudvalgets medlemmer og 
mulighed for at netværke med øvrige lokalråd. 
 
Program for konferencen mv. udsendes senere. 
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