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Den lokale huskeseddel – skabelon til udfyldelse 
   

 
 
 
Navn på lokalråd og kontaktperson med e-mail og tlf. 
Gjessø Lokalråd v/ Tage Hornstrup, e-mail: themhorn@fibermail.dk 
Tlf. 86849490. 
 

 
Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 
Renovering/modernisering af bycentrum i Gjessø 

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

Det er et stort ønske, at der sker en modernisering af bycentrum i Gjessø, der fremtræder 
uindbydende og fungerer uhensigtsmæssig for bl.a. bybussen og dens passagerer. 
I 2007 vedtog byrådet en lokalplan for centerområdet i Gjessø, der gav mulighed for opførelse 
af beboelses og butiksejendomme i bymidten, men siden er der intet sket.  På grund af 
afmatningen i byggeriet må det forudses, at der kan gå adskillige år, inden der sker noget. 
Der bør derfor findes en midlertidig løsning på problemet, som også inddrager den af 
kommunen tilhørende ejendom Gl. Skolebakkevej 1-3, der er i meget dårlig 
vedligeholdelsesstand. 
 

 
Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 
Der henvises til de herfra indsendte bemærkninger til kommuneplanforslaget af 31. marts 2009.  
Heri foreslås bl.a. som en midlertidig løsning, at Gl. Skolebakkevej 1-3, der er i meget dårlig 
stand, og som ejes af kommunen, nedrives.  Herefter kunne arealet laves til et grønt område med 
bænke og lignende, og der kunne laves en ordentlig holdeplads for bybusserne.  Udgifterne vil 
hovedsageligt bestå i genhusning af de 2 familer, der bor i ejendommen, samt nedrivning af 
bygningen.  Selve indretningen af området, beplantning m.v. kunne formentlig udføres af frivillig 
arbejdskraft her fra byen, hvorved byens borgere kunne blive direkte inddraget i projektet. 

 
 
Udfyldes af Silkeborg Kommune 
 
Administrativ behandling eller indstilling til udvalg 

•         at udvalget behandler den lokale huskeseddel fra Gjessø lokalråd 
•         at bygningen nedrives, når den sidste lejer er genhuset, og at der indtil videre ikke 

sker udbud af grunden til centerformål. Ejendomsstaben bemærker, at der ikke p.t. 
skønnes at være efterspørgsel til det nævnte formål i Gjessø. Indtil afhændelse 
foreslås grunden planeret og tilsået med græs, dog uden opsætning af 
vedligeholdelseskrævende bænke mm. Inden afhændelse undersøges i Teknik- og 



Miljøafdelingen, om en del af arealet hensigtsmæssigt kan anvendes til busholdeplads 
eller lignende.  

 
 

 
Udvalgsbeslutning 

• at bygningen nedrives, når den sidste lejer er genhuset og at der indtil videre ikke 
sker udbud af grunden til centerformål, idet der ikke p.t. skønnes at være 
efterspørgsel til det nævnte formål i Gjessø. Indtil afhændelse foreslås grunden 
planeret og tilsået med græs, dog uden opsætning af vedligeholdelseskrævende 
bænke mm. Inden afhændelse undersøges i Teknik- og Miljøafdelingen, om en del af 
arealet hensigtsmæssigt kan anvendes til busholdeplads eller lignende. 

 
  
  
 

 
 
 
 
 
 


