2018 Nyhedsbrev nr. 2
Affaldsindsamling
Indsamlingen af affald i Voel var i år i samarbejde med Gjern Natur. Lørdag den 15.
april mødtes borgere kl. 10 ved DagliBrugsen til kaffe og rundstykker. Der blev ydet
en ihærdig indsats af de fremmødte, der indsamlede 13 sække affald. Næste års
affaldsindsamling bliver også i samarbejde med Gjern Natur og er planlagt til den 7.
april 2019. Vi håber på, at der også næste år vil være opbakning fra borgerne i Voel
til at gøre en indsats for at mindske affald i naturen.

Sorring Voel Landsbyklynge
Styregruppen for landsbyklyngen er blevet etableret og består af 16 borgere fra
Voel og Sorring samt Hanne Ahrens, der repræsenterer Silkeborg Kommune. Brian
Pilgaard fra Sorring Lokalråd er formand for styregruppen. I august måned vil styregruppen i samarbejde med sekretariatet for Landsbyklynger udsende en borgerundersøgelse, der har til formål at klarlægge borgernes forventninger til landsbyklyngesamarbejdet.
Sorring Voel Landsbyklynge vil deltage i Folkemødet i Silkeborg 28.-29. september.
Se mere om styregruppen i Sorring Voel Landsbyklynge på facebook.

Trafik
Jens Ole og Jette var den 4. maj på køretur med ingeniør Gitte Merstrand fra Teknik
og Miljø, Silkeborg kommune, idet hun har henvendt sig til Lokalrådet for at få vores
bemærkninger til trafiksikkerheden på Thorupgårdsvej.
De kørte ruten igennem på Thorupgårdsvej, hvor der skal etableres ”2 minus 1 vej”
og Gitte gav en udførlig forklaring på, hvad begrebet betyder i forhold til hastighed
og sikkerhed. “På 2 minus 1 veje deler bilisterne ét spor i begge retninger, mens
stiplede linjer i begge sider af vejen markerer ekstra plads til cyklisterne.”
Jens Ole og Jette gav lokalrådets meninger til kende omkring fordele og ulemper,
og særlige områder på vejen, hvor kommunen bør være særlige opmærksomme på
sikkerheden.
På sigt skal en lignende vej etableres på Blakgaardsvej.

Logo og hjemmeside
Voel Lokalråd har fået et flot nyt logo sponsoreret af lokale Knappes, der er ejet af
grafisk designer Winnie Knappe. Logoet skal illustrere, at lokalrådet er talerør for
hele Voel og Sminge området, og at Voel Lokalråd er lokalt forankret i et område
med fokus på mangfoldighed og sammenhold. Tak til Knappes for det flotte logo!

I foråret har vi henvendt os til lokale virksomheder for at søge sponsorer til en ny
hjemmeside med et fleksibelt og funktionelt design, der bl.a. indeholder en fælles
kalender, hvor borgere i Voel og Sminge vil kunne finde oplysninger om idræt- og
kulturaktiviteter for området. Det er lykkedes at finde de fleste sponsorer, men vi
mangler stadig 2-3 virksomheder, der vil støtte lokal oplysning til borgerne.
Sponsorer:
Voel Ismejeri - Gerlev Auto - Bjarup Blik - JOM Ejendomme - Silkeborg VVS Teknik

Cykelsti

Voel Multihus
I foreningen Voel Multihus er der startet nye tiltag op som f.eks. Dans for børn hver
onsdag, og det er planen, at der også bliver hold til efteråret. Derudover har to lokale - Lisbeth Frølund og Channie Klaris - taget initiativ til MultiGuld. MultiGuld er på
nuværende tidspunkt en facebookgruppe, hvor man sætter sit genbrugsguld til salg.
Køber og sælger aftaler selv afhentning og beløb, og salgsbeløbet doneres direkte
til Voel Multihus via MobilPay. Målet med MultiGuld er, at det på et tidspunkt bliver
en fysisk genbrugsbutik i Voel, der drives af frivillige som en del af Voel Multihus.
Der bliver arbejdet på at starte nye inititativer op under multihuset i efteråret.

Voel skoven
Så har Voel skoven haft 3 års jubilæum, og vi vil gerne opfordre borgerne i Voel til
at bruge området til både udflugter og gåture. Træerne er vokset godt, og skoven er
efterhånden blevet tæt.
Ved bålpladsen er der 5 sammenhængende borde-bænke med 30 spisepladser og
6 bål-bænke. Der er to porte ind til det indhegnede hundeskov-område.Både ved
bålpladsen i enden ved Gormsvej og ved Krakasvej. Man kan køre helt op til bålpladsen med fx. en trailer. Adgang via sti og hjulsport mellem Gormsvej 114 og 116.

Kommende begivenheder
August - Borgerundersøgelse Sorring-Voel Landsbyklynge
August - Byforskønnelsesprisen 2018
August - Byfest
September - Hjertestarterkursus
September - Folkemødet i Silkeborg
Officiel indvielse af cykelsti til Sorring
Venlig hilsen

