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Billede/graf/diagram


	Navn: Silkeborg Kommune
	Adresse: Østergade 1, 8600 Silkeborg
	Web: www.silkeborgkommune.dk
	Navn_2: Maiken Andersen
	Navn_3: 
	Titel: Specialist, Ejendomme
	Titel_2: 
	Telefon: 61346572
	Telefon_2: 
	Mail: mhha@silkeborg.dk
	Mail_2: 
	Virksomhedsbeskrivelse: Gjern er beliggende midt i det jyske søhøjland, imellem Silkeborg og Hammel. Gjern Å, som løber sammen med Gudenåen har formodentligt givet navn til Gjern, som skulle betyde "vandløb" eller lignende. I Gjern er der ca. 1800 indbyggere, og byen byder på forskellige service- og dagligvareforretninger.Mellem Gjern, Voel og Svostrup ligger Gjern Bakker. For ca. 100 år siden var bakkerne klædt i lyngens brune og violette farver, men i dag er lyngen delvis erstattet af plantager skiftende med landbrugsarealer. Flere steder er der fantastiske udsigter, f.eks. fra Store Troldhøj, Solhøj, Lille Troldhøj og den 100 meter høje Randers Høj, hvorfra man i klart vejr kan se Viborg Domkirkes tårne. Når Store Troldhøj er besteget er der ikke langt til den umådeligt hyggelige og Kgl. Privilegerede Svostrup Kro, hvor man kan få stillet både tørst og sult i historiske og smukke omgivelser.I Gjern Bakker er der mange smukke vandreruter. Kontakt evt. Silkeborg Turistbureau for folderen "Gjern Bakker" med kort over området. I Gjern ligger også Dayz Søhøjlandet Feriecenter med masser af aktiviteter for hele familien, såsom: Indendørs vandland, golf, sportshal, indendørs legeland, bowling, helårs skibakke.Grauballe er beliggende lige uden for Silkeborg og er omkranset af en fantastisk natur.Der vil være mulighed for at blive kørt til Gjern/Grauballe i forbindelse med casen.
	Udfordringer: Silkeborg Kommune har siden 2014 haft 39 grunde til salg og har indtil videre kun solgt 11 af grundene. Kommunen annoncerer i dag grundsalget på Facebook. Prisreduktion på grundene er ikke en mulighed.Tingbakken, Gjern:De 19 grunde har været til salg siden september 2015. Siden er der solgt 6 stk. Se flere oplysninger om grundene mv. her https://grundeisilkeborg.silkeborg.dk/Byggegrunde/Gjern-TingbakkenRomervej, Grauballe, Silkeborg:Grauballe er beliggende lige uden for Silkeborg og er omkranset af en fantastisk natur. Udstykningen er beliggende i børnevenligt villakvarter i et trygt og velfungerende lokalsamfund. Her er der kort afstand til indkøb, og en sikker skolevej, idrætsfaciliteter, og samtidig har du kort afstand til Silkeborg centrum og til motorvej, som fører hurtigt til både Herning og Aarhus.De 20 grunde har været udbudt siden medio 2014.Der er solgt 5 grunde.Priserne er reguleret i 2016.Der har tidligere været drøftet om manglende kollektiv opvarmning eller den høje støjvold har været medvirkende til det manglende salg.Se mere om grundene her: https://grundeisilkeborg.silkeborg.dk/Byggegrunde/Grauballe-RomervejOpgave:Der ønskes for begge cases alternative input og ideer til, hvordan kommunen får gang i salget. Såfremt der skal økonomisk ”støtte” til udførslen/implementeringen af casens løsning, vil der været et budget på omkring 10.000-15.000 kr.
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