
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 

En udbygning af Medborgerhuset som kulturcenter –  

”et hus der aldrig sover” 

Som centrum for ”Silkeborg Syd” ses Medborgerhuset i Them som det naturlige kulturcenter. Stedet, hvor 

der kan: 

- Lånes bøger (biblioteket flyttes hertil. Biblioteket er i dag i for små rammer) 

- Betjening via Borgerservice 

- Adgang til Internet, så borgerne kan betjene sig selv digital på borgerservice.dk 

- Samling af musikskoleaktiviteter (kreativt værksted) 

- Mødestedet for lokalområdets beboere og foreninger 

- Koncertafholdelse og foredragsvirksomhed 

Max. 10 linjer 

 

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

Stedet har gennem 25 år været et naturligt samlingssted for lokalområdet. Der afholdes mange møder og 

cafeen giver arbejde til mange frivillige. Som det naturlige samlingssted ønskes stedet udvidet – således at 

det også samler de kommunale tilbud, der gives borgerne (borgerservice, bibliotek m.m.) 

Stedets rammer er for små, når flere møder skal holdes i huset. Dette gælder også ved 

koncertarrangementer. 

 

Det er et stort gode for lokalområdet at have Medborgerhuset. Dette ønskes fastholdt og udvidet. 

Max. 8 linjer 

 

Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 

Der igangsættes planer for en udbygning af medborgerhuset til at rumme de beskrevne faciliteter. 

 

Det første er nedsættelse af en arbejdsgruppe med deltagelse af såvel lokale som kommunale 

repræsentanter med henblik på at skitsere planerne. 

Max. 8 linjer 

 

 

Udfyldes af Silkeborg Kommune 

 

Administrativ behandling eller indstilling til udvalg 

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2010 – 2013, på Kultur- og Fritidsudvalgets 
anlægsoversigt for samme periode, afsat 5 mio. kr. i 2013 og 5. mio. kr. under senere til udbygning af 
bibliotek/Medborgerhus i Them.  
Silkeborg Kommunes procedure for anlægsarbejder vil blive fulgt, og heri indgår, at der i god tid forinden 
projektets gennemførelse, nedsættes et Idé- og Programudvalg, der har til opgave at udarbejde et 
byggeprogram for projektet. I dette udvalg vil der bl.a. deltage repræsentanter fra de berørte kommunale 
afdelinger, Medborgerhusets daglige leder samt repræsentanter fra de lokale brugere. Formanden for 
udvalget vil være politiker.  
I dette udvalg vil Medborgerhusets fremtidige formål og aktiviteter skulle indgå med henblik på udformning 
af et skitseprojekt på opgaven. 

I  



 

 

 

 

Udvalgsbeslutning 

Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 19. november 2009 besluttet at godkende indstillingen. 

 

 

Ovenstående bekræftes. Skulle være yderligere spørgsmål til udvalgets beslutning kan disse rettes til 
undertegnede. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Birgit Bieling 
Sektionsleder. 
Kultur- og Fritidsafdelingen 
Tlf. 8970 1351 
Mail: bib@silkeborg.dk 
 

 

 


