Gjern Lokalråd
Der indkaldes hermed til

Det årlige borgermøde
mandag den 31. marts 2014 kl. 19.00
i Gjern Kultur- og Idrætscenter
Program
1. Redegørelse for rådets arbejde i den forløbne periode
2. Fremlæggelse af regnskab
3. Indkomne forslag behandles
4. Valg af revisor og revisorsuppleant
Herefter vil vores nye byansvarlige arkitekt MAA Mette Vissing Teknik- og Miljøafdelingen Silkeborg
Kommune fortælle om:
• Udstykningen på Tingbakken ”Etape 3” - hvornår starter byggemodning?
• Om Kommunens planer for Teglværksgrunden i 2014, 15 og 16.
• Forlængelse af cykelstien fra Skannerup videre fra Herredsvejen ved XL frem til skolen.
• Regnvandsbassin ved Østergade - tidsplan, regnvandslagune Hornvej - placering og tidsplan.
• Genbrugspladsen Lille Amerika – flytteplaner.
Efterfølgende vil civilingeniør Gitte Merstrand Vej og Trafik – Teknik og Miljø, Silkeborg
Kommune redegøre for følgende aktuelle emner:
• ”2 minus 1 vej” på Lille Amerika mellem Gjern og Hammelvej ved Voel.
• LED gadelys i Gjern
Gjerningstedet - www.gjerningstedet.dk
Johannes Berggreen vil kort resumere udviklingen i initiativgruppens arbejde frem mod at få
Gjerningstedet til at blive en realitet med lokaler i Spar købmandsbutikken, når den i slutningen af
2014 vil blive ledig. Køb af ejendommen? Hvordan kan projektet finansieres?
Søhøjlandets Landbrugsmuseum – www.landbrugs-museum.dk
Kristian Rasmussen Nytoftegård Horn vil kort fortælle om museets trængsler og planer om at
måtte flytte Landbrugsmuseet til Materielgården i Gjern ved den nuværende genbrugsplads.
Aftenen vil slutte af med en snak om, hvilke indsatsområder lokalrådet skal arbejde med de
kommende år.
Hans Okholm, næstformand i Vej- og Trafikudvalget har sagt ja til at komme og lytte og sikkert
kommentere spørgsmål til aftenens emner.
Derfor, kom og giv dine ideer videre til hvordan du synes Gjern skal se ud i fremtiden.
Evt. forslag til behandling på Borgermødet skal fremsendes til formanden for lokalrådet, Vagn
Brostrup Jensen, Teglværksvej 16, 8883 Gjern - mail: jensenhilmer@mail.dk - tlf: 30255758 senest
torsdag den 27. marts 2014
Lokalrådet vil være vært med kaffe/the

