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Nærdemokratiudvalgets konference 5. oktober 
”Lokalområdets udvikling og indre liv” var temaet for Nærdemokratiudvalgets konference 
for lokalråd og politikere lørdag 5. oktober 2013. Konferencen blev igen i år holdt i Arena 
Midt i Kjellerup, hvor 15 ud af kommunens 26 lokalråd var repræsenterede. I alt deltog 40 
i konferencen. Læs mere om konferencen på hjemmesiden 
 
Ny sundhedspulje 
Ældre- og sundhedsudvalget har afsat en ny sundhedspulje: Fra idé til virkelighed. Udval-
get er på udkig efter idéer til, hvordan sundhedsfremme og forebyggelsespolitikken ”Det 
gode og sunde liv”, kan blive omsat til virkelighed. Der er frist for indsendelse af idéer 25. 
oktober. Idéerne sendes til malenesteiniche.kjaer@silkeborg.dk. 
 
Indstil kandidat til Sundhedsprisen 2013 
Sundhedsprisen uddeles igen i år til en borger, en institution eller en hel tredje kandidat, 
som gør det nemmere for andre at træffe sunde valg. Prisen, på 10.000 kr. og en kunst-
genstand, overrækkes ved håndboldkampen mellem Bjerringbro-Silkeborg og Ribe-
Esbjerg HH den 6. december. Er der kandidater i lokalområdet, som fortjener at vinde, så 
er det muligt at sende en sms til 40 24 11 99, hvor man kort fortæller, hvem man vil no-
minere, hvorfor og hvem der indstiller kandidaten. Sidste frist er den 4. november. 
 
Pulje til nedrivning af ejendomme 
Silkeborg Kommune har fra 1. januar 2014 og tre år frem fået en samlet pulje på 8,3 mio. 
kr. til fornyelse af landsbyer og landområder. Pengene kan bruges til nedrivning af forfald-
ne ejendomme i landområder og byer med mindre end 3.000 indbyggere og til tomme 
erhvervsbygninger i de mindre byer. 
 
Der er en række betingelser, som skal være opfyldte for at få andel i puljen. For at kom-
me hurtigt i gang vil kommunen gerne have hjælp fra lokalrådene med oplysning om for-
faldne og skæmmende ejendomme. Læs mere i vedlagte notat om landsbyfornyelse.  
 
INNOVATIONFUR 
INNOVATIONFUR har en vision om at være stedet, hvor fremtidens samfund og bæredyg-
tige løsninger bliver demonstreret. Der er udviklet et stærkt testmiljø der skal gøde jorden 
for nye forretningskoncepter for EnergiMidt. Hvis lokalområder i Silkeborg Kommune har 
interesse i at indgå i noget lignende, vil EnergiMidt gerne holde et informationsmøde.  
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Indbyggertal i byer med mindst 200 indbyggere 
Via linket nedenfor kan man se indbyggertallet i ca. 1.550 byer, og hvordan befolknings-
tallet har udviklet sig siden 2006. 
 
http://www.bolius.dk/danmarkskort/danmarkskort-saa-mange-bor-der-i-din-by/ 
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