Referat for Lokalrådsmøde
Dato:
Sted:
Tilstede:
Afbud ;

mandag den 03 oktober 2022 – klokken 19:30 til 21:20
AIKC.
Rikke, Anna Lis, Thomas, Peter H., Peter B., Lone, Søren T. og Søren A samt
Niels Villumsen vedr. Punkt 02
Ingen

Dagsorden for mødet :
1. Kort gennemgang samt godkendelse af referat fra sidste lokalrådsmøde den 22. august.
2. Status busruter, frist for høringssvar er den 7. oktober. (Niels V.).
3. Referat fra det politiske bromøde mandag den 19.august (Peter H.).
4. Status bord/bænkesæt ved rutebilstationen.
5. Status hærværk ved toiletbygningen.
6. Skilteproblematik ved Bla-, Brom- og Tyttebærvej, rejst af Allan D.K.).
7. Status Vejstrækning Ans-Grønbæk (Søren T.).
8. Status rullende kommuneplanlægning (Peter B.).
9. Detailhandel ved Handal.
10. Børnetandplejen (Peter B.).
11. Høringssvar lukning af plejehjem i Ans, Thorning og Bryrup (Peter B.)
12. Eventuelt og næste møde.
Ad. 01.
Godkendt – i den version - som er indsat på www.ansby.dk
Ad. 02.
Niels har udarbejdet et grundigt forslag til Midttrafik der sikrer forbindelser til Viborg via Bjerringbro
og Kjellerup
Niels gennemgik høringssvaret som blev diskuteret og vedtaget på mødet. Det er vigtigt at bibeholde ruterne 805 og 806. Høringssvaret er også på vegne af Ans Skole og Bjerringbro Gymnasium. Niels sørger for at indsende høringssvaret.
Ad. 03.
Deltagelse af folketingsmedlemmerne Thomas Jensen og Kristian Pihl Lorentzen, og byrådspolitikere fra begge Kommuner, samt flere af lokalrådets medlemmer.
Begge borgmestres - forhåbentlig positive tilgang til projektet - er vigtige i processen. Thomas og
Kristian har initiativet til få begge borgmestre til – snarest muligt - at fremkomme med en form for
tilsagn på, at projekterne vil blive velvilligt behandlet i byrådene i begge kommuner.
Ad. 04.
Afsluttet iht. aftale med tilladelsen/bevillingen fra Silkeborg kommune vedr. Forskønnelse af Bytorvet.
Ad. 05.
Det er ved overdækningen - venteområde for buspassagerer - den ene brystningsplade mod
vest er ødelagt. Der er monteret tape ved kanterne af pladeresterne så man ikke kan skære sig.
Silkeborg Kommune har en forsikringsafdeling der hjælper med at håndtere sådanne opgaver
via følgende mailadresse: forsikring@silkeborg.dk – Peter B forestår det videre forløb.
Tilføjet efter mødet : Brystningspladen er udskiftet.

Ad. 6.
Skiltene er designet og opstillet af Kjellerup Kommune. Peter B. kontakter vejafdelingen – Flemming Frøsig – idet skiltene er forældede/misvisende og derfor mangler at blive opdateret med de
nuværende virksomheder som holder til på adresserne.

Ad. 07.
Intet nyt vedr. trafiksituationen på vejstrækningen, d.v.s. forslag fra arbejdsgruppen
Søren T. undersøger om indvindingstilladelsen er forlænget ved grusgraven, i relation til lokalrådets høringssvar pr. marts 2022.
Ad. 08.
Udskudt indtil næste forår. Peter B. får klarlagt hvem der forestår den rullende planlægning for
Ans.
Ad. 09.
Silkeborg Kommune ønsker at der arbejdes videre med etablering af ny dagligvarebutik på Handal.
Peter B. har besøgt Hulkærhus Planteskole V/Lars Andersen og det bekræftes at der er et jordstykke på 1,8 ha (18.000 m2) der er til salg. Med Bolignyts egen grund på Handal (1737 m2,) er
der således ca. 20.000 m2, til rådighed.
Lokalrådet følger sagen tæt.
Ad.10.
Lokalrådet V/Peter B. har kommenteret sagen i en artiklen i MJA.
Vi fastholder vores holdning til børnetandplejen d.v.s., at Lokalrådet ønsker at bevare børnetandplejen lokalt.
Ad.11.
Lokalrådet har tilsluttet sig det fælles høringssvar som vedrører modstand vedr. lukning af de små
plejehjem. Vi minder Silkeborg Kommune om, at der er kommunal jord til flere plejehjems boliger
i Ans.
Ad.12.
Mandag den 07 nov. 2022 kl. 19.30.
Peter udsender dagsorden min. 1 uge før mødet.
Søren A. forestår reservation af mødelokale og forplejning i AIKC.

