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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 

Forskønnelse af Kragelund bymidte 

 

Max. 10 linjer 

 

Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske (hvorfor er det væsentligt)? 

Da det blev besluttet, at der skulle bygges et nyt plejehjem i Kragelund, opkøbte kommunen de 

omkringliggende ejendomme, med henblik på nedrivning og opførelse af ældrevenlige boliger langs 

Engesvangvej. Dette er aldrig blevet gennemført, og i dag henligger dette bycentrum som 

faldefærdige ejendomme, og afspejler bestemt ikke en driftig landsby, med besøg af rigtig mange 

turister hver år, der overnatter i vores rigtig fine pilgrimshjem undevejs på deres hærvejsmarch. 

Hertil kommer de mange mennesker de er på vej til og fra et besøg ved Bøllingsø. 

  

Max. 8 linjer 

 

Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 

Løsningen er et opkøb af den sidste ejendom på strækningen, så der kan gennemføres et 

byggeprojekt af ældrevenlige boliger. 

Alternativt ønskes nedrivning af de, af kommunen ejede, ejendomme og etablering af parklignende 

grønne arealer hvor der er mulighed for opstilling af turistinfotavler samt opstilling af bord-

bænkesæt, samt etablering af torvemiljø med fartdæmpende belægning, så man opnår et hyggeligt 

nærmiljø for såvel unge og ældre indbyggere samt de mange hundrede turister de besøger byen. 

Max. 8 linjer 

 

 

 

Udfyldes af Silkeborg Kommune: 

 

Administrativ behandling og indstilling til udvalg 

Ejendomschefen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, 

• at Engesvangvej 5 nedrives efter 31. december 2011. 

• at Engesvangvej 3 og Kragelundvej 75 på grund af stand bevares som husvildeboliger indtil 

videre. 

• at Kragelundvej 77 nedrives. 

• at arealerne efter nedrivning planeres og tilsås med græs og henligger sådan indtil, de 



 
 

 

 

Side 2 

eventuelt kan sælges. 

• at arealerne ikke vedligeholdes som parkanlæg, men at græsset slås 2-3 gange i sæsonen. 

• at der ikke opsættes vedligeholdelseskrævende bord og bænkesæt. 

 

 

Udvalgsbeslutning 

Økonomiudvalget har i mødet den 15. november 2010 godkendt indstillingen. 

 

 

Ovenstående bekræftes. 
 
Ejendomme og Intern Service 
Den 22. november 2010 


