Nyt fra Silkeborg Kommune

Mere grødeskæring, fjernelse af sandbanker og en helhedsplan skal stoppe
oversvømmelse i Gudenåen
Byrådet har på deres møde 25. november besluttet, at der skal laves et nyt regulativ for Gudenåen mellem Silkeborg
Langsø og Tange Sø, som skal gøre det muligt at skære grøde op til tre gange om året. Nu kan den skæres op til to
gange.
Fremover skal den anden grødeskæring ske, når vandstanden når bestemte højder på udvalgte steder. I dag er det op til
borgmesteren at sætte gang i den anden grødeskæring. Fremover skal borgmesteren tage stilling til den tredje skæring,
når Klima- og Miljøudvalget henvender sig til borgmesteren, når vandstanden når en bestemt højde. I det nye regulativ
skal der også stå at grøden skal skæres med en fast procentdel på 45-55 % af bredden.
Derudover skal det fremover også være muligt at fjerne sandbanker i Gudenåen i samarbejde med lodsejerne, så det
sand og jord, der fjernes, kan blive lagt steder, hvor kommunen ikke har udgifter til det. Og så skal åens brinker
vedligeholdes, så nedskred, forsnævringer eller træer eller buske, der forhindrer vandet i at løbe udbedres eller fjernes.
Byrådet har også besluttet, at der skal laves en handleplan for den fremtidige håndtering af problemet med
oversvømmelser. Den skal blandt andet indeholde undersøgelse af dobbeltløbede delstrækninger, at købe eller leje
arealer, der er ramt af oversvømmelser og etablering af diger.
(Byrådet, 25.11.2019, punkt 21)

Iller Hinderbahn får tilskud til forhindringsbane
Foreningen Iller Hinderbahn vil lave en forhindringsbane inspireret af de baner, som forsvaret bruger til militær
femkamp. Planen er, at banen skal have 16 forhindringer, som kan bruges efter hinanden eller hver for sig, og lave
banen med et dobbelt spor, så man kan dyste mod hinanden.
Foreningen ønsker at skabe et aktivitetsområde i Iller med forhindringsbanen, hvor der er mulighed for motion, leg,
fællesskab og samvær. Byrådet har besluttet at sige ja til ansøgningen på 140.000 kr. til projektet, som har et samlet
budget på 336.00 kr. Foreningen har på nuværende tidspunkt samlet ca. 50.000 kr. sammen. Resten af pengene
forventer de at søge fra fonde og lokale virksomheder.
Foreningen har lavet en 15-årig lejekontrakt med ejerne af arealerne, som skal bruges til banen og parkering og ønsker
at indgå aftale med Silkeborg Kommune om vedligeholdelse af banen.
(Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 11.11.2019, punkt 5, byrådet, 25.11.2019, punkt 18)

