Nyt fra Silkeborg Kommune – pr. 2020‐05‐01
Prognose: Ans Skole får 55 færre elever om seks år
Det viser en elevtalsprognose, som Silkeborg Kommune har fået lavet. På Ans Skole er der i dag 369 elever
fordelt på 18 klasser. Om seks år er der i følge prognosen 314 elever fordelt på 19 klasser. I skoleåret 2032/33
forventes der at være 345 elever fordelt på 19 klasser.
For hele Silkeborg Kommune viser prognosen, at der er et fald på 165 elever om seks år. Men fra skoleåret
2025/26 og frem til 2032/33 forventes elevtallet i hele kommunen at stige med 1.125. Økonomi‐ og
Erhvervsudvalget har godkendt prognosen, som bliver brugt til at lave budget for 2021.
(Økonomi‐ og Erhvervsudvalget, 31.03.2020, punkt 3)
Hvor mange bor der i Ans‐Grønbæk og Hinge‐Nørskovlund i dag og om 13 år?
I dag bor der 3.346 i de to områder. Om 13 år bor der 3.694 ifølge prognosen. I årene frem til 2033 er
befolkningstallet i de to områder støt stigende.
I hele kommunen bor der 94.041. Om 13 år bor der 106.812 ifølge prognosen. Økonomi‐ og Erhvervsudvalget
har taget befolkningsprognosen til efterretning.
(Økonomi‐ og Erhvervsudvalget, 31.03.2020, punkt 3)
Ans Sejlklub renoverer deres klubhus
Nye gulve, elinstallationer, døre, vinduer og en gang maling. Ans Sejlklub har planerne klar om at totalrenovere
deres klubhus, som er i meget dårlig stand. Projektet har et budget på 195.000 kr.
De har søgt om tilskud på 98.000 kr. fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter. Kultur‐, Fritids‐
og Idrætsudvalget, Økonomi‐ og Erhvervsudvalget og byrådet har godkendt ansøgningen.
Ans Sejlklub vil med renoveringen ombygge et opholdsrum og sikre, at klubhuset lever op til byggestandarder og
isoleringskrav. Foreningen er nået i mål med at renovere klubhusets toiletter og tilføjet et køkken. Det fik
foreningen sidste år et tilskud på 99.000 kr. fra samme pulje.
(Kultur‐, Fritids‐, og Idrætsudvalget, 30.03.2020, punkt 2, Økonomi‐ og Erhvervsudvalget, 21.04.2020, punkt 15,
byrådet, 27.04.2020, punkt 21)
Der blive indhentet tilbud på at fjerne sand i Gudenåen ved Tange Sø
Klima‐ og Miljøudvalget har besluttet, at der skal indhentes tilbud på at fjerne sandaflejringer på en 890 meter
strækning fra Borre Å og ud i Tange sø, hvor der etableres en 20 meter bred strømrende.
Der skal også arbejdes videre med at undersøge, hvad det vil koste af krave sandet op. Teknik‐ og Miljøafdelingen
har fået overslagspris på, hvad det vil koste at grave sandet op og lægge det i nærområdet og ved at transportere
det længere væk. Priserne varierer mellem 1,2 mio. og 2,3 mio. kr.
I priserne er der ikke taget højde for tungmetaller eller andre miljøfarlige stoffer, der eventuelt måtte være i det
fjernede sand. Derfor skal der laves forureningsundersøgeler af sandet.
Klima‐ og Miljøudvalget har også besluttet, at forsøget med at sænke vandstanden i Tange sø for at fjerne
sandaflejringer bliver sat i bero.
(Klima‐ og Miljøudvalget, 01.04.2020, punkt 10)

