STEMMESEDDEL til Laven lokalråd
Sæt kryds ved 2 kandidater ! (Der skal vælges 5 – den 6. bliver suppleant)

Navn

Kort beskrivelse

Andreas Wagner
Tholl

34 år. Har boet i Gl. Laven siden 2018.
Gennem lokalrådet vil jeg arbejde for bedre trafikforhold omkring Gl. Laven med
børnehavens gåtur til Kryb i Ly in mente. Det kunne være trafikspejl i krydset,
anlæggelse af fortov langs Himmelbjergvej 1 og måske vejbump ved
byzoneskiltet på Anedalvej.
Jeg går desuden meget ind for let tilgængelig, fuld gennemsigtighed i
lokalrådets arbejde og kommunikationen med kommunen.

Anna Vognstoft
Mikkelsen

31 år. Har boet i Laven siden 2020.
Som medlem af lokalrådet i Laven ønsker jeg at arbejde for etablering af en
legeplads, et samlingssted centralt i byen og tæt på søen, hvor byens børn
og voksne kan mødes i hverdagen, når byens antikvariat ellers holder lukket.
Med lokalrådets forbindelse til kommunen håber jeg desuden, det er muligt
at fremrykke planerne om cykelstier langs banen, der i højere grad kan
forbinde området – måske især for vores børn og unge.
Laven er en fantastisk by, når det kommer til engagerede borgere og sociale arrangementer.
Det skal byens lokalråd støtte op om, og jeg håber som medlem af lokalrådet og som beboer
at kunne bidrage til mange flere gode oplevelser og aktiviteter i fremtiden.

Hans Petersen

67 år. Har boet i byen siden 1978.
Jeg tror at lokalrådet kan blive vores mulighed for at få kommunen i tale.
Det gælder bl.a. spørgsmål om trafikken gennem byen (jeg går ind for 30-40 km/t,
chikaner og “zig-zag parkering.)
Så synes jeg også at kommunen skylder os at arbejde mere vedholdende for en
løsning af problemerne ang. brug af arealerne ved banen.

MartinVinther

51 år, har boet i Laven siden 2017
I lokalrådet vil jeg arbejde for gode trafikale forhold i Laven

Fartdæmpning og en max hastighed på 40

Et ordentligt niveau af kollektiv trafik

Kommunale ladestandere til elbiler i Laven

Cykelstier ja tak
Udover det vil jeg gerne være med til at fortsætte arbejdet for, at kommunen
overtager søpladsen, så vi lokalt, i højere grad, kan påvirke anvendelsen af den.

Rune Bak

Jeg er bosat sammen med min familie i midtbyen af Laven.
Vi har boet 8 år i Laven nu, og er enormt glade for de mange unikke muligheder
byen tilbyder.
Hvad vil jeg gerne opnå ved valg:
+ Arbejde for at forstærke byens samarbejde med de forskellige aktører i
området. (kommune, BaneDanmark, Vejdirektoratet, DSB, lodsejere)
+ Trafik i området. Grøn moderne og sikkert.
Bussen og toget er vitale for Lavens borger og børn.
+ Naturbeskyttelse.

Sonja Simonsen

57 år. Jeg har boet i Laven siden 1987, sammen med min mand Frederik
Dagnæs, men allerede i 1980 blev jeg forelsket i byen, da jeg kom hertil på en
cykeltur fra Viborg til København. Jeg synes stadig vi bor det skønneste sted i
landet. Vores tre børn, som er mellem 24 og 32 år er født og opvokset i Laven.
Har altid interesseret mig for lokalområdet og livet i Laven og omegn. Mener, at
det vedvarende er vigtigt at gøre opmærksom på vores eksistens i Silkeborg
Kommune, blandt andet fordi Laven er placeret i udkanten af Silkeborg
kommune.
Jeg vil gerne arbejde for Lavens beboeres interesser. Vil bl.a. arbejde for at
forbedre de trafikale forhold i Laven. Farten gennem byen skal ned, og vi skal have en cykelsti
til Silkeborg og gerne bedre cykel-forhold til Ry. Det er vigtigt at Laven fortsat har en
børnehave/daginstitution, det er ikke mange år siden, at børnehavens eksistens var truet.
Arbejdsmæssigt er jeg læge og arbejder i Silkeborg.

kryds

Hvis du vil stemme pr. brev, skal du printe denne stemmeseddel ud, sætte dine krydser, folde sedlen én eller to gange, lægge den i
en kuvert hvorpå du har skrevet navn og adresse, aflevere den i brevkassen på Himmelbjergvej 1 eller Himmelbjergvej 87 senest
lørdag d. 13/11 kl. 9:30
Din kuvert bliver åbnet af en uvildig person, som ikke ser dine krydser, men kontrollerer navn og adresse.

Selve valget finder sted lørdag d. 13/11 kl. 10 – 17 på Laven Antikvariat
Se lokalraad.laven.dk for yderligere information

