
Direktionssekretariatet 
2009 

 
  

Den lokale huskeseddel – Skabelon til udfyldelse 
   

 
Udfyldes af lokalråd 
 
 
Navn på lokalråd og kontaktperson (e-mail og telefonnummer) 
Kløverbyernes Lokalråd 
Formand Jane Kortnum, Tlf. 86841717, 29166388, Mail: kortnum@post.tele.dk 

 
 
Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 

Støtte til Laven Borgerforening til erhvervelse af byggegrund/plads til 
etablering af forsamlingshus i Laven.  
 

Max. 10 linjer 

 
Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske – hvorfor er den/det væsentlig(t)? 

Kløverbyerne er i dag i den situation, at Laven mangler faciliteter for samling 
af borgerne i dette område. Forsamlingshuset i Linå levner ikke plads til de 
aktiviteter, der også foregår i Laven. Borgerne i Laven har i dag ingen 
faciliteter for lokale aktiviteter, som i Linå. Borgerne har midler og er parate 
til at levere arbejdskraft til etablering af et Forsamlingshus i Laven. Der 
mangler kommunal opbakning og støtte til endelig realisering af disse planer, 
som har været et ønske i mange år. Et forsamlingshus i Laven vil understøtte 
områdets mulighed for aktiviteter på søpladsen året rundt.   

Max. 8 linjer 

 
Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 

Hjælp til udpegning af mulig grund for bygning af forsamlingshus og hjælp til 
byggemodning etc.  

Max. 8 linjer 

 
Udfyldes af Silkeborg Kommune 
 
Administrativ behandling eller indstilling til udvalg 
Grund til Forsamlingshus. 
Silkeborg Kommune ejer en grund på Himmelbjergvej 30, som er beliggende i landzone, 
udenfor kommuneplanramme 35-D-91. Grunden er ubebygget. Det kan efter 
landzonelovgivningen ikke forventes at få tilladelse til opførelse af nyt byggeri. Grunden er 
derfor ikke egnet til opførelse af et forsamlingshus. 

 
Laven by ligger i landzone, men er omfattet af kommuneplanramme 35-D-91 som udlægger 



området til landsbyområde. I rammen beskrives det, at der kan opføres byggeri, som er 
diskret fra søsiden, og som ikke påvirker de særlige landskabsinteresser. Der kan dog ikke 
opføres nyt byggeri på det østlige areal syd for jernbanen.  
 
I byåmrådet har Silkeborg Kommune ingen grunde.  
 
En meget oplagt placering for et forsamlingshus er nord for trinbrættet. Dette område er 
centralt placeret og der er desuden nærliggende parkeringspladser i forbindelse med Laven 
station. Her vil der med fordel kunne opføres et forsamlingshus – evt. i forbindelse med et 
nyt grønt område. Området er privat ejet. 
 
Der kan desuden opføres ny bebyggelse i resten af landsbyområdet (ramme 35-D-91, dog 
undtaget området sydøst for jernbanen) så længe det stemmer overens med 
kommuneplanrammen – eller eksisterende bebyggelse kan ombygges og renoveres til det 
nye formål. Der skal søges landzonetilladelse ved opførelse af nyt byggeri. 
 
Økonomisk støtte 
Silkeborg Kommune, Kultur- og Fritidsudvalget, har ikke afsat midler til støtte til nyopførelse 
af forsamlingshuse. Der ydes heller ikke støtte til byggemodning af en grund, ej heller hvis 
denne var kommunal. 
 
Der ydes refusion af lokalelejen til foreninger som lejer sig ind i forsamlingshuset, når disse 
aktiviteter kan sidestilles med aktiviteter, der foregår i Medborgerhuset. 
 
Lokalrådet og Laven Borgerforening opfordres til at tage kontakt til LAG Silkeborg, om 
mulighederne for at få støtte herfra og fondsmidler. Skulle der være ønske om et med møde 
Kultur- og Fritidsafdelingen deltager afdelingen gerne i et sådant. 
 
 
 

 
Udvalgsbeslutning 
Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet 11. august 2010 godkendt ovenstående. 
 
 

 
Ovenstående bekræftes. 
 
Kultur- og Fritidsafdelingen 
16. august 2010 
 


