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Byforskønnelsespris
Byforskønnelsesprisen går i år til Dagli’Brugsen i Voel. Prisen gives lidt utraditionelt til Dagli’Brugsen, da vi i Voel Lokalråd gerne vil påskønne, at man har valgt at
investere i renovering af vores Brugs. Et fint look og et frisk pust i Voel. Det vidner
også om, at man tror på en fremtid her i byen. Dagli’Brugsen åbnede 1.11.2017 en
helt nymoderniseret butik - både ude og inde - hvor der nu er en fin overskuelighed
over varerne. I forbindelse med renoveringen kom Dagli’Brugsen på facebook, hvor
gode tilbud og informationer kan følges. Byforskønnelsesprisen blev uddelt til byfesten og blev modtaget af Ivan Jensen - formand for Dagli’Brugsens bestyrelse.

Indvielse af cykelsti
Cykelstien mellem Voel og Sorring blev indviet den 11. september i silende regnvejr,
med deltagelse af en større flok glade elever fra 4. klasse på Voel Skole, Klippen i
Voel og Sorring Skole, som sammen med lærere, lokalråd, og andre lokale cyklede
fra Sorring mod Voel, da den røde snor blev klippet over af byrådsmedlem Hans
Okholm.
I Voel stod Voel Ismejeri klar med is og der var fine kager, pyntet med bynavnene
henholdsvis Sorring og Voel.
Trods det dårlige vejr, var nogle lokale mødt op og nød kaffe, kage og is i det fugtige
vejr.

Hjertestarterkursus
Arrangementet blev afholdt i Foreningshuset (det gamle bibliotek) den 13. september. Der var 22 deltagere til kurset. Per Mouritsen fra Brand & Redning, Silkeborg
vejledte i brug af hjertestarteren og generelt, hvad vi kan gøre hvis uheldet er ude,
indtil Falck kommer på stedet.

Voel Multihus
I efteråret fortsætter dansehold for børn og der starter efterfødselshold. I foreningen
arbejdes der på at få flere til at melde sig ind, da næste fase er at klargøre ansøgningsmateriale til Silkeborg Kommune. Eventgruppen i Multihuset arrangerer Oktoberfest den 26. Oktober i Foreningshuset (det gamle bibliotek).

Sorring Voel Landsbyklynge
Sorring Voel Landsbyklynge var repræsenteret på Folkemødet i Silkeborg d.29.-30.
september, hvor lokale ildsjæle besvarede spørgsmål vedr. klyngen, samt deltog i
debatter med forskellige politikere.
Det der er fokus på i styregruppen nu er Borgerundersøgelsen, som skal give overblik over, hvad der fremadrettet skal arbejdes med.
Det skal fremhæves, at besvarelseslysten har været helt fantastisk, og Sorring Voel
er den klynge, der har den største svarprocent i landet med 36%.

Trafik
Bussituationen
Voel er - ligesom Sorring - med i et fællesskab med små byer, der ønsker at redde
busrute 112. Fællesskabet vedrører ni byer i tre kommuner - fra Voel til Borum - med
samlet set 4000 indbyggere. Busrute 112 er én af de store busruter med knap 700
daglige passagerer.
Kirsten Dolberg og Jette Nordsmark deltog i møde i Sjelle den 11. september, med
de øvrige lokalråd vedr. busstrækningen Silkeborg-Aarhus.
Her gennemgik vi regionens spareforslag, som går ud på at nedlægge busrute 112.
Vi afventer situationen og må konstatere, at Voel ikke er så hårdt ramt som dem der
bor midt på ruten. I Voel har vi pt. 33 daglige afgange. Bliver rute 112 nedlagt, mister
vi 11 afgange.
Thorupgårdsvej 2-1 vej
Etablering af 2-1 vej på strækningen Thorupgårdsvej er besluttet og vedtaget at
skulle projekteres i august 2018. Dette er desværre ikke sket ,og vi har forsøgt at få
en begrundelse men uden held.
Strækningen på Blakgårdsvej mod Sminge er ramt af samme skæbne.

Skulptur i rundkørsel
Silkeborg byråd har bevilget 85.000 kr til kunstprojektet i rundkørslen. Bente Aaroe
har taget initiativ til skulpturen, der forestiller en bold og skal illustrere, at Voel er en
idrætsby med stor frivillighed og et stærkt foreningsliv.
Det forventes, at anlægsarbejdet påbegyndes i løbet af efteråret.
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Grønt område for beboere i Voel
På et grønt område på højre hånd på Hjortgårdsvej (mod Gjern) ved den lille bæk
har Børge og Anne-Grethe Høst opsat nogle bord/bænkesæt til fri afbenyttelse af
borgere i Voel. Området er tiltænkt som et sted, hvor man f.eks. kan nyde sin madpakke eller en is fra Voel Ismejeri. Vi vil gerne opfordre til at man tager sit affald
med, så den skønne natur efterlades i samme stand til de næste.

Eksempelbyer
Silkeborg Byråd har et ønske om at fremme vækst og udvikling i omegnsbyerne. De
syv udvalgte omegnsbyer er Kjellerup, Them, Ans, Sorring/Voel (landsbyklyngen),
Bryrup pg Gjern. Byerne er valgt som eksempelbyer - hvis potientialer og kvaliteter
skal analyseres og vurderes, og disse by- og bostedskvaliteter lægges til grund for
planlægningen af udviklingsmulighederne i eksempelbyerne.

Kasper Dolberg kunstbane
I forsommeren 2017 blev Kasper Dolberg kåret til årets talent i Ajax, hvilket betød
at han fik en multibane med kunstgræs af Cruyff Foundation. Kunstbanen var halvt
finanseret af Cruyff, og Silkeborg Byråd har netop vedtaget at finansiere resten af
anlægsbeløbet. Det har hele tiden været et ønske fra Kasper og familien Dolberg, at
kunstbanen bliver placeret i Voel, hvilket forventes at ske i foråret 2019.
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