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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 

Vi ønsker en skole/idrætshal-Vi ønsker hallen bygget/udformet som et sted, der også kan fungere 

som et "kulturhus". En bygning, hvor det lokale samfund kan lave forskellige arrangementer og 

mødes, i flest mulige sammenhænge. Vi ønsker hallen udformet så den kan bruges af et bredt 

udsnit af områdets beboere. Andre borgere kan selvfølgelig også benytte hallen. 

 

Max. 10 linjer 

 

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

Vi finder det væsentligt, at der kan tilbydes et så bredt udsnit af aktiviteter i lokalsamfundet som 

muligt. Det er af stor betydning for et landbysamfund, at der er mulighed for at dyrke så mange 

fritidsinteresser som muligt, både af sportslig som af mere stillesidende karakter. I hallen skal alle 

aldersgrupper kunne mødes på tværs af alder og specifikke interesser. Vi finder det meget vigtigt 

med en hal, for at fastholde de nuværende beboere, samt lettere at kunne tiltrække især 

unge/børnefamilier til Freriksdal/Kragelund området. 

 

Max. 8 linjer 

 

Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 

Hallen ønskes placeret umiddelbart nord for svømmebadet. Den skal kunne benyttes af både 

idrætsforeningen og skolen. Vi ønsker hallen udformet med en mellemgang til FK 73´ nuværende 

klubhus. 

 

Max. 8 linjer 

 

 

 

Udfyldes af Silkeborg Kommune: 

 

Administrativ behandling og indstilling til udvalg 

Kultur- og Fritidsudvalget har ikke på sin anlægsoversigt for årene 2011-2014 afsat midler til haller 

til fritidsformål. Der er under ”senere” opført 20 mio. kr. til haller, dette beløb er dog ikke 

prioriteret.  

 

Børne- og Ungeudvalget har ikke på anlægsoversigten for 2011 til 2014 afsat midler til en 



 
 

 

 

Side 2 

skoleidrætshal. Skoleafdelingen har noteret sig Lokalrådets ønsker og interesser i forbindelse med 

etablering af en skoleidrætshal, og den generelle udvikling i området vil nøje blive fulgt af 

afdelingen med henblik på eventuelle overvejelser til budgetterne efter 2014.    

 

 

Udvalgsbeslutning 

Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 8. november 2010 godkendt ovenstående. 

 

 

Ovenstående bekræftes. 
 
Kultur- og Fritidsafdelingen 
Den 9. november 2010. 
 


