Gjessø, Grauballe, Kragelund d. 1/9-2011

Til Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, Silkeborg Kommune
Gjessø, Grauballe og Kragelund er klar til haller nu !!
”Forskningen viser en ret klar sammenhæng mellem tilstedeværelse af fysiske rammer til
idræts- og fritidsformål og graden af aktivitet: Jo flere faciliteter, der er til stede, jo flere
foreninger og frivillige er der, og jo mere aktivitet. Det er samtidig dokumenteret, at de fysiske
rammers geografiske nærhed er afgørende for borgernes aktive deltagelse. Det gælder alle
typer af fysiske rammer inde og ude, f.eks. idrætshaller og -sale, udendørs baner, parker og
søbade. Dette forhold gælder i særlig grad for børns og ældres deltagelse.”
Med ovenstående citat fra Høringsmaterialet, ”Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og
Fritidspolitik 2012” ønsker vi på vegne af lokalområderne og idrætslivet i Gjessø, Grauballe og
Kragelund indtrængende Kultur- og Fritidsudvalget at opprioritere byggeri af tidssvarende
indendørs idræts- og kulturfaciliteter i de nævnte områder.
De seneste besparelser på lokaltrafikken, har gjort det endnu vanskeligere for børn og ældre
medborgere uden for Silkeborg by at komme rundt i kommunen, og dermed reduceret deres
muligheder for at deltage i idræt, hvor faciliteterne er i dag. Det er nødvendigt, at faciliteterne
nu kommer til os!
Det er nødvendigt, at der sker en vis prioritering af anlægsbudgettet med en fair fordeling
mellem by og land. Samtidig skal og må politikere kigge på helheder, dvs. også indtænke
indvirkning på skole, sfo og det øvrige kulturlivs behov ved prioriteringen af nye idræts- og
kulturfaciliteter i landområderne. Omtale af budgetseminaret tyder desværre på, at Silkeborg
by (Søholthallerne) igen bliver prioriteret på anlægsområdet på bekostning af oplandet, og
vore haller endnu engang udskydes.
I overser det potentiale der ligger i vore byer, hvor det lokale bidrag gennem frivillighed og
medborgerskab kan øge værdien af de kommunale investeringer betydeligt – et markant
sammenhold og en villighed til aktiv medvirken som er svært at opnå i de større byer.
Samtidigt evner vi et godt lokalt samarbejde, så rigtigt mange borgere i vore byer vil få glæde
af halfaciliteterne. Det må kunne lade sig gøre at søge lån til vore haller i stil med
Søholthallerne, hermed fremmer I også børn og unges muligheder for idrætsaktiviteter.
Vi kunne forstille os, at Byrådet ifm. budgettet beslutter at afsætte f.eks. 7-9 mio. kr. til
halfaciliteter i hver af vore 3 byer. Når beløbene er afsat i budgettet for 2012, står vi klar med
projektoplæg, frivilligt arbejde og indsamlede midler fra de 3 byer.
På vegne af
Grauballe Lokalråd
Aktionsgruppen for en multihal i Gjessø
Halgruppen i Kragelund
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