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Navn på lokalråd og kontaktperson med e-mail og telefonnummer 
 
Ans/Grønbæk Lokalråd, Jørgen S. Nielsen, jsn@jyskebank.dk  

 
Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 
Renovering og vedligeholdelse af sportspladsen i Grønbæk. 

Max. 10 linjer 

 
Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske – hvorfor er den/det væsentlig(t)? 
Sportspladsen er et vigtigt aktiv for Grønbæk. Den er med til at bevare et samlingspunkt i 
landsbyen og danner således ramme om en del aktiviteter i byen, herunder mødested for byens 
børn og unge. Målene er i dag ødelagt af tidens ælde, legepladsen er slidt op og græsset bliver 
ikke længere slået.. 

Max. 8 linjer 

 
Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 
Forslag til løsning er, at kommunen sætter nye mål op og renoverer legepladsen. Kjellerup 
kommune havde tidligere vedligeholdelsesforpligtelsen af området, og det ønsker vi, at Silkeborg 
Kommune fortsætter med, herunder også græsslåning. 
Det kunne måske være en løsning, at fodboldbanen blev slået samtidig med, at der blev slået græs 
på Ans Stadion. 

Max. 8 linjer 

 
 
 
Udfyldes af Silkeborg Kommune 
 
Administrativ behandling eller indstilling til udvalg 
 
Legepladsen er beliggende Præstevangen, Grønbæk. I 2008 blevet foretaget legepladsinspektion. 
Af rapporten fremgår, at der er så mange fejl og mangler på legeredskaberne at de i stort omfang 
bliver fjernet. Der har været afholdt møde med Grønbæk Beboerforening som i tidl. Gjern 
Kommune fik lov til at indrette legepladsen. Der er enighed om vurdere enkelte redskaber med 
henblik på udbedring, men samtidig skal dette kunne være økonomisk forsvarlig for foreningen. 
De mål, der er på arealet søges udskiftet af Silkeborg Kommune. Arealet vedligeholdes af 
Silkeborg Kommune i lighed med øvrige kommunale arealer. 
 
Det er endvidere aftalt med Grønbæk Beboerforening, at foreningen efter nærmere aftale om 



placering m.m. må etablere en mindre bålplads. 
 

 
Udvalgsbeslutning 
Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde den 7. maj 2009 besluttet at Ans/grønbæk Lokalråd 
orienteres om dialogen og aftalen med Grønbæk Beboerforening, jf. ovenstående. 
 

 
Ovenstående bekræftes. Skulle være yderligere spørgsmål til udvalgets beslutning kan disse rettes 
til undertegnede. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Birgit Bieling 
Sektionsleder. 
Kultur- og Fritidsafdelingen 
Tlf. 8970 1351 
Mail: bib@silkeborg.dk 
 


