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Hej Andreas og Laven Lokalråd

Med den første forårssol sender jeg jer her en opsamling på de politiske beslutninger, der er truffet for
Laven i februar.

Dem må I meget gerne dele i jeres Facebook-gruppe, så borgerne også er informeret.

Nyt fra Silkeborg Kommune

Silkeborg Kalder skal få flere til at flytte til Laven

Silkeborg Kalder er Silkeborg Kommunes bosætningskampagne. For at sikre en bedre balance mellem
Silkeborg by og oplandsbyerne har kampagnen skiftet fokus i 2022 til oplandsbyerne.

Kampagnen sætter i 2023 en række handlinger i søen for at styrke tilflytningen til blandt andet Laven.
Det er blandt andet bosætningsarrangementer, øget annoncering, mæglersamarbejde om
oplandsbyerne og en beskrivelse af det gode liv i Laven på Silkeborgkalder.dk.

Kampagnen kan blive hæmmet af, at det private boligmarked er i en svær situation i øjeblikket, hvilket
betyder, at mobiliteten på boligmarkedet er begrænset. Økonomi- og Erhvervsudvalget er orienteret om
sagen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 6)

Lokalråd har drøftet Søpladsen med byrådspolitikere

Laven Lokalråd har haft besøg af byrådspolitikerne i Sundheds- og Nærhedsudvalget for blandt andet at
drøfte Søpladsen.

De har også drøftet cykelstier i området – blandt andet til Sejs og Linå, trafikforhold i Laven og brug af
børnehaven.

Derudover har de drøftet og taget temperaturen på, hvordan nærdemokratiet fungerer.
(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 09.02.2023, punkt 7)

Find tidligere politiske beslutninger for Laven her.

Venlig hilsen

Claus Gade Linddahl
Kommunikationskonsulent
Kommunikation

Silkeborg Kommune
Søvej 1, 8600 Silkeborg
Telefon: 40 14 00 11
cgl@silkeborg.dk
www.silkeborg.dk
Følg os på www.facebook.com/silkeborgkom
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Find parkering, mødelokaler og afdelinger på Rådhuset

Silkeborg Kommune behandler dine data iht. GDPR, læs mere her
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