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Den lokale huskeseddel 
 
Udfyldes af lokalråd: 

 

Navn på lokalråd og kontaktperson (e-mail og telefonnummer) 
Them-Salten Lokalråd, Kim Mikkelsen, 86810195, kimm@events.dk 

 

 

Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 

Handlingsplan for Them centeret – gøre det til et større handelsmiljø 

 

Max. 10 linjer 

 

Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske (hvorfor er det væsentligt)? 

Skabe mere butiksliv i Them centeret, få tiltrukket handelsmiljø – suppleret med liberalt erhverv. 

Ønske om at få begrænset den gennemgående trafik på centervejen. 

 

Max. 8 linjer 

 

Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 

Idéen kunne være at omdanne det gamle rådhus til et ”Minicenter” – hvorved man ville trække 

centermijløet mere ud over hele området og lave noget sammenhæng med det eksisterende torv. 

Måske lave aftale med Nordea om at de flyttede i en del af rådhuset om man så kunne fjerne deres 

nuværende bygning som vi synes er lidt malplaceret, især med de fremtidige planer for udvidelse 

af Superbrugsen. Samtidig bør man overveje en anden placering af OK tankanlægget. 

Lokalrådet deltager gerne i det videre arbejde. 

 

Max. 8 linjer 

 

 

 

Udfyldes af Silkeborg Kommune: 

 

Administrativ behandling og indstilling til udvalg 

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer: 
Der er i 2004 udarbejdet en lokalplan nr. 79 for centerområdet, hvor intentionerne bl.a. 
er at give mulighed for mere liv samt en samlet helhedsplan for en modernisering af det 
daværende torv og parkeringsarealer. Der blev også arbejdet på at finde en anden 
lokalisering af OK-tankanlægget. Det fremgår bl.a., at området kan anvendes til 
centerformål herunder butikker, benzinstander, liberale erhverv og mindre ikke 
generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne o. lign. samt offentlige 
formål. Det lykkedes ikke, at finde en bedre placering af OK-tankanlægget. 
  
Dette understreger således, at den eksisterende lokalplan ikke er til hinder for de 



 
 

 

 

Side 2 

fremsendte ønsker til Them Centeret, og at der er en helhedsplan for Them Centeret. 
Dette underbygges for øvrigt af, at kommunen i forbindelse med kommuneplanrevisionen 
i år 2009 indsnævrede Thems Centerområde ud fra ønsket om ét samlet godt 
centerområde. 
  
Pt. anvendes det gamle rådhus til administrativt personale. Der arbejdes på, at også 
denne del af administrationen flyttes til Silkeborg.  
  
Silkeborg kommune har pt. ikke taget stilling til ejendommens fremtidige anvendelse, 
men man er positivt indstillede på at indkalde lokalrådet til det dialogmøde, hvor man 
hører lokalrådets bud på en fremtidig anvendelse af det gamle rådhus. 
  
Det er kommunens vurdering, at kommunen har skabt rammerne for et butiksliv i Them 
suppleret med liberalt erhverv. Det skal bemærkes, at kommunen ikke har kompetence 
til at realisere planen. 
  
 

Teknik- og Miljøchefen indstiller, 
  

•         at lokalrådet indkaldes til et dialogmøde angående visioner for anvendelsen af det 
gamle rådhus, 

•         at den byansvarlige taler med lokalrådet om den eksisterende lokalplans potentiale. 
  

 

 

Udvalgsbeslutning 

 

Indstilling godkendt 

 


