
 
 
 
 
 

Den lokale huskeseddel 
 
Udfyldes af lokalråd: 

 
Navn på lokalråd og kontaktperson (e-mail og telefonnummer) 
Frederiksdal-Kragelund Lokalråd c/o Jan Jensen, Engesvangvej 21, Kragelund, 8600 Silkeborg, telf: 

8681 8391, e-mail: engesvangvej21@live.dk 

 

 

Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 
Lokalrådet har som en af sine målsætninger, at Kragelund fremstår indbydende og med let 

tilgængelig information for både borgere og turister, der kommer til landsbyen. Derfor ønsker vi 

byforskønnelse ved indfaldsvejene. 

 

Max. 10 linjer 

 

Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske (hvorfor er det væsentligt)? 
Der er begyndt at komme mange turister til landsbyen Kragelund ad hærvejsruterne til det 

nyindrettede pilgrimsherberg i den gamle præstegård. Der forventes øget turisme i fremtiden på 

grund af det igangværende udviklingsprojekt for Hærvejen, ”Hærvejen – et moderne oplevelsesrum 

med historiske rammer” (fælles projekt for de syv hærvejskommuner).  Der kommer allerede nu 

vandrere, cyklister og ryttere fra hele verden til vores egn, og Kragelunds borgere vil gerne byde 

velkommen ved de vigtigste indfaldsveje til landsbyen. 

 

Max. 8 linjer 

 

Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 
Vi ønsker byporte ved indfaldsvejene med bynavn, blomsterdekorationer eller lignende og med en 

skiltestander med tavle til at informere om de aktuelle fælles aktiviteter som for eksempel Sankt 

Hans arrangement, idrætsaktiviteter, foredrag og lignende. 

 

Max. 8 linjer 

 

 

 

Udfyldes af Silkeborg Kommune: 

 

Administrativ behandling og indstilling til udvalg 
Vej og Trafik-afdelingen mener ikke at der er en trafikal begrundelse for at opsætte 
sådanne byporte ved alle indfaldsvejene i Kragelund. Det eneste sted der kan være 
trafikal begrundelse er Engesvangsvej mod vest. 
 
Vej og Trafikafdelingen er ikke afvisende for at kommunen beplanter under byskilt, men 
alt vedligehold skal Lokalrådet tage sig af. 
 

 
 

Jette Pedersen 
Direkte tlf.: 24 96 24 34 
jep@silkeborg.dk 

Økonomi og IT-Staben 
Søvej 1, 8600 Silkeborg 
Sagsnr.:09/1313 

 
Søvej 1 · 8600 Silkeborg 
Tlf.: 8970 1000 
www.silkeborgkommune.dk 
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Med hensyn til en skiltestander med tavle til at informere om aktuelle fælles aktiviteter, 
må denne IKKE placeres på vejarealet. 

 

Udvalgsbeslutning 
Ikke udvalgsbehandlet 

 

 

 

 

 

Side 2 


