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Silkeborg Kommune
Borgmesteren
S(7.)VE•j

8600 Silkeborg
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Silkeborg den 31 jan 1988
Nu er Lysaavandværket fjernet og da pladsen alligevel skal
pianeres og behandles, kunne vi tænke os dette gjort således at
den kan bruges til boldspil osv.
Det ville derfor være rart om kommunen kunne planere og så græs
i den store plads, og måske ville det også være bedst om kommunen
ville slå græsset i fremtiden.
Vi skal nok selv løse problemerne med mål, men det ville være
rart hvis kommunen kunne afse nogle matrialer til at bygge en væg
til at spille op ad, og måske til et læskur. Vi skal så nok selv
finde nogle til at bygge det.
Måske
kunne der også blive til en bænk til de voksne og en
rutchebane eller gynge til de små.
Vi har undersøgt at der findes ca. 35 børn i området øst for
Ly~~aa.

Med venlig hilsen

Simon Holst, Herningvej 26.
Per Weisbjerg, Skovfogedvej 11.
Claus Christensen, Lysaavej 10.
Mikkel Stausholm, Lysaavej 25.

Vi har været rundt og spørge hvem der synes det er en god ide,
har vedlagt en underskriftliste.
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Borgmesteren

Martin Holst
Herningvej 26
8600 Silkeborg

Skrevet al:

Deres betegnelse:

Journ. nr.:

Dato:

3. februar 1988.
Lokal nr.

Tak for dit brev, hvor du spørger, om der kan indrettes en bold/
legeplads på det sted, hvor Lysaa Vandværk lå.
Jeg synes, det er godt, at du og dine kammerater interesserer
jer for at få et spændende område ud af det sted; hvor I bor.
I byrådet har vi fordelt alle de opgaver, der skal løses i kommunen mellem os. Nogle af politikerne har til opgave at indret~->-·te ~:ou-J.:dbarfer- og- 1-egepl.a.dsefr de steder i ·hvor d-e~ e~- e-n god · ida,
og når der er penge til det. Disse politikere samles i Udvalget
for Teknik og diskuterer de forslag, der kommer.

Jeg har derfor afleveret dit forslag til Udvalget for Teknik og
bedt dem se på forslaget.
Jeg skriver til dig, fordi du står øverst på listen.
Vil du give dine kammerater besked om mit svar til jer. Du vil
så senere få et svar fra Udvalget for Teknik.

Til Teknisk udvalg
Silkeborg kommune
Søvej 1
86 OO Silke borg

Silkeborg den,3/4 88
1
Iecruar afleverede vi et brev til borgmesteren
vedrørende en bold/legeplads p~ det sted hvor vandværks~ i Lysbro
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Simon Holst, Herningvej 26
?er Weisbjerg, Skovfogedvej
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Stadsgartneren

Mikkel Stausholm
Lysåvej 25
8600 Silkeborg
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Joum.nr.:

Dato:
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Tak for jeres gode irle til udnyttelse af
tidligere lå ~t vandværk i Lysbro.

ar~alet

hvor dar

ParkfoFvaltningen vil jævne arealet og så græs, således der
ghed fnr boldspil.
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· =~-\TJ. ·naT·ver-rt~e·r;- ytå:'-""ti\.'tt-v'arme> i --.}o€J:r>den,s_ålede-s at . græ.si'røet
kan spire, men her sidst i a·pril får vi det sået.
Vi vil foreslå at I skåner det nysåede græs og venter nogle
måneder med at benytte det, så får I en bedre boldspilbane.

Det resterede areal må I

gern~

benytte til ophold og leg.
Med venlig hilsen
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P. C. Mortensen
stadsgartner

Vil du unclei·rette _dine karmr:eraterT

1988

