
 

 Side 1 

Behandling af den lokale huskeseddel fra Gjessø Lokalråd med ønske om 
anlæggelse af cykelsti langs Rustrupvej mellem Gjessø og Them 

Sagsnr: 09/60841 
Sagsansvarlig: dr11195 
Sagsbehandler: CM 

 
Sagens formål 

 
Behandling af den lokale huskeseddel fra Gjessø Lokalråd med ønske om anlæggelse af 
cykelsti langs Rustrupvej mellem Gjessø og Them. 
 

Sagsbeskrivelse 

 
Silkeborg Kommune har indgået en samarbejdsaftale med lokalrådene for at skabe en 
åben og løbende dialog med borgerne om spørgsmål der har lokal betydning. Det fremgår 
af aftalen, at Silkeborg Kommune ikke ønsker at træffe beslutning om forhold af 
væsentlig generel betydning i et lokalområde, uden at der har været en forudgående 
høring eller dialog med det relevante lokalråd. 
 
En anden vigtig del af samarbejdsaftalen er den lokale huskeseddel, hvor lokalråd har 
mulighed for at indsende 5 af lokalområdets udfordringer eller udviklingsønsker til politisk 
behandling i Silkeborg kommune. Huskesedlerne behandles af det ansvarlige politiske 
udvalg samt behandles administrativt af relevant afdeling eller stab. 
 
Gjessø Lokalråd har fremsendt en huskeseddel med ønske om anlæggelse af cykelsti 
langs Rustrupvej mellem Gjessø og Them. 
  
Ønsket er begrundet med, at strækningen mellem Gjessø og Them er skolevej for 7-10. 
klasses elever fra Gjessø, som går på Frisholm skole i Them. 
  
Borgerne anser strækningen for trafikfarlig, bl.a. på grund af trafikken med grusbiler, 
fortrinsvis ved Them. 
  
Der er desuden mange relationer og megen trafik mellem de to byer. I Them findes 
mange faciliteter, som ikke findes i Gjessø, f.eks. idrætshal, svømmehal, ungdomsklub, 
medborgerhus, sognehus osv. 
  
Teknik- og Miljøafdelingens vurdering: 

  
I forbindelse med behandlingen af indsigelser til Kommuneplan 2009-2020 og Trafikplan 
2009 blev det af Teknik- og Miljøafdelingen vurderet, at forslaget om cykelsti mellem 
Gjessø og Them ikke opfylder kommunens prioriteringsplaner for etablering af cykelstier, 
hvor hensynet til trafikmængden og oversigtsforhold er vigtige kriterier. 
  
Rustrupvej mellem Gjessø og Them var blevet vurderet som ikke trafikfarlig skolevej af 
Midt- og Vestjyllands Politi og Teknisk Udvalg i forhold til befordring til og fra skole. 
  



 

 Side 2 

Det blev derfor vurderet, at ønsket ikke skulle opprioriteres højere end de stier, der er 
prioriteret på cykelstikortet i trafikplanen. 
  
 

Indstilling 

 
Teknik- og Miljøchefen indstiller, 

• at Gjessø Lokalråds ønske om cykelsti mellem Gjessø og Them ikke imødekommes 
pt. 

 

Bilag  

 
- Åben Huskeseddel, cykelsti til Them.DOC (308858/09)  
 
Beslutning Vej- og Trafikudvalget den 11-08-2010 

 
Indstillingen godkendt, men udvalget er indstillet på at give stien høj prioritet. 
 
 
 
 
 
 


