
Den lokale huskeseddel 
 

Navn på lokalråd og kontaktperson med e-mail og telefonnummer 

Them-Salten Lokalråd 

v/formand Erling Birkbak, birkbak@kfumscout.dk, 8684 7496 

 

Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 

Fastholdelse af ældre i lokalområdet (såvel dagtilbud som muligheden for ældreboliger). 

 

Gennem det seneste år har kommunesammenlægningen medført uheldige virkninger for lokalområdets 

ældre. Det har ikke altid været muligt at komme i ældrebolig i lokalområdet, ligesom der ved dagtilbud 

køres ældre til andre institutioner i kommunen. 

 

Lokalrådets ønske er, at ældre der gennem rigtig mange år har haft lokal tilknytning også kan opleve deres 

alderdom i lokalområdet. Dette giver såvel tryghed som livsglæde, at de fortsat kan være i lokalområdet – 

og sammen med personer, de har kendt gennem hele livet. 

 

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

Lokalrådet anser det for vigtigt, at ældre kan bevare deres tilknytning til lokalområdet. 

 

Herved fastholdes etablerede sociale fællesskaber ligesom deres ”livshistorie” er kendt af andre. 

 

Gennem tiden som egen kommune har lokalområdet været vænnet til at have de nødvendige faciliteter  

(ældreboliger, beskyttede boliger, dagcentertilbud m.m.). Det giver stor tryghed for den enkelte at vide, at 

dette kan fortsætte. 

 

Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 

 

 

Udfyldes af Silkeborg Kommune 

 

Administrativ behandling eller indstilling til udvalg 

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede i sit møde den 4. november 2009, at etablere et 
befordringstilbud til brugere af de åbne ikke-visiterede tilbud på blandt andet Toftevang til personer, 
som af helbredsmæssige grunde ikke kan transportere sig selv eller benytte offentlige transportmidler, 
gældende fra 1. januar 2010. 
 
Samtidig kan det oplyses, at der er nedsat en arbejdsgruppe, der p.t. er i gang med at vurdere behovet for 

ældreboliger i Silkeborg Kommune, herunder også i Them-Salten området. Arbejdet forventes at være 

færdigt første kvartal 2010.  

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller,  

• at Them-Salten lokalråd meddeles ovenstående bemærkninger fra Sundheds- og 
Omsorgsafdelingen. 

Udvalgsbeslutning 

 

Indstillingen tiltrådt. 

 


