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Den lokale huskeseddel – skabelon til udfyldelse 
   

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

 
Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 
Vedligeholdelse af området ved Ans Søbred incl. balustraden. 
 
 

Max. 10 linjer 

 
Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske – hvorfor er den/det væsentlig(t)? 
Ans Søbred blev for flere år siden, på frivillig basis, etableret med ny balustrade m.m. og blev 
således et område der bruges til flere formål, herunder bl.a. Tange sø fock festival. Endvidere er 
placeret en shelter til overnatning, samt offentlige toilet på området. Det er således også her at 
overnattende kanofarere holder til. Kjellerup Kommune overtog vedligeholdelsespligten, da 
projektet var færdigt. Området bliver for nuværende ikke vedligeholdt på passende vis. Herunder 
bliver toiletterne ikke holdt rene og septitanken ikke tømt ofte nok. Området vil gå i forfald, hvis 
ikke vedligeholdelsespligten tages seriøst. 
 

Max. 8 linjer 

 
Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 
Løsningen er at der afsættes lidt flere midler til vedligehold. Herunder kunne der indgåes et 
samarbejde med AIKC vedr. eftersyn af rengøring med toiletter og vedligeholdelse af balustrade. 
 
 

Max. 8 linjer 

 
 
 
 
 
 
Udfyldes af Silkeborg Kommune 
 
Administrativ behandling eller indstilling til udvalg 
Indtil udgangen af 2008 var der aftale med Tange Sø Hjemmeservice om renhold og blev rengjort 
3 gange ugentlig i sommerperioden. Pr. 1. januar 2009 er renholdelsen indeholdt i entreprisen for 



parker, legepladser og søbade. Renholdelsen sker i perioden fra 1. maj til 15. juni 3 gange 
ugentlig og fra 16. juni til 16. august 6 gange ugentlig. I sensommeren fra 16. august til 30. 
september renholdes toiletterne 3 gange ugentlig. 
 
Ørige driftsopgaver for Ans Søbred ligeledes omfattet af  entreprisen for parker, legepladser og 
søbade.   
 
Der foreligger aftale med Ans Sejlklub om opsyn med tømning af septitanken. Dette sker efter 
behov, men der kan i perioder mange besøgende, være behov for yderligere tømning. Efter 
oplysning fra Ans Sejlklub er dette dog kun sket i ganske få tilfælde i 2008. 
 
 

 
Udvalgsbeslutning 
Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde den 7. maj 2009 besluttet at Ans/Grønbæk Lokalråd 
orienteres om ovenstående renholdelse af toiletterne og aftalen med Ans Sejlklub. 
 
 

 
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 
 


