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Den lokale huskeseddel 
 

Udfyldes af lokalråd:     
 

Navn på lokalråd og kontaktperson (e-mail og telefonnummer) 

Grauballe Lokalråd, Hanne Louise Knudsen,  

Mobil 2058 6253,  mail hlkn@silkeborg.dk 

 

 

Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 

Vi ønsker en helhedsløsning, hvor Grauballe by ses som en naturligt sammen-
hængende by, hvor der er en tydelig plan for udviklingen, både på kort og lang 
sigt. Hvor der er sammenhæng mellem udbygningsplaner, skole, daginstitutio-
ner, infrastruktur, herunder helt specielt bybusser til og fra Grauballe.   
Alt sammen noget som vil kunne sikre en bredt sammensat befolkning i byen. 

Max. 10 linjer 

 

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

Vi finder det vigtigt at man får tingene gjort færdige. Således at man ikke ligger 

i ”byggerod” i flere bydele og igennem flere år. Således at byen hele tiden 

”hænger” sammen og ikke fremstår som en masse tiltag og projekter spredt 

over store arealer som måske først ”hænger” rigtigt sammen om 10-15 år.  

Vi skal være klar til at modtage de mange tilflyttere og her af affødte indtægter 

til kommunekassen, som den kommende motorvej alt andet lige må medføre.  

Max. 8 linjer 

 

Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 

Vi er trygge ved at de udbygningsplaner som allerede er vedtaget, men det kan 

måske godt bekymre os lidt at det ikke ser ud til at området ved Kelterevej og 

Jernaldervej ikke kommer i spil og færdiggøres inden for en kortere årerække. 

Men det kan der selvfølgelig tages højde for når der skal skrive nyt tillæg til 

lokalplanerne i 2013  

Max. 8 linjer 

 

Udfyldes af Silkeborg Kommune: 

 

Administrativ behandling og indstilling til udvalg 

Teknik- og Miljøchefen indstiller, 

• At huskesedlen vurderes i forbindelse med den kommende revision af kommuneplanen.  

 

 

 



 

 

 

 

Side 2 

Udvalgsbeslutning 

 

Huskesedlen vurderes i forbindelse med den kommende revision af kommuneplanen. 

 

 


