Midtjyllands Avis
Fredag
17. maj 2013

9

DET VAR
DENGANG
Ugentligt foto
fra Silkeborg Arkiv
Arkivet og Avisen
samarbejder om at
præsentere spændende gamle fotos
SILKEBORG: Fremover vil du
her i Midtjyllands Avis ugentlig kunne se et eller flere fotos
fra den store samling af historiske billeder, som Silkeborg
Arkiv råder over.
Arkivleder Lis Thavlov og
de øvrige medarbejdere dykker ned og finder spændende
motiver frem, og de bliver så
bragt sammen med en kort
tekst.

Nogle uger vil der sammen
med fotoet være en efterlysning. Blandt de mange tusinde fotos i arkivet er der nemlig en del, som Silkeborg
Arkiv har fået overdraget,
uden der er nogen beskrivelse
med.
Arkivet vil naturligvis gerne
have oplysninger om billederne, som f.eks. på hvilken
adresse de er taget, og når der
er personer på billedet, hvem
disse er.
Vi vil normalt bringe billederne fra Silkeborg Arkiv i
fredagsavisen.
ben

Vi lægger ud med et luftfoto med Ansvej i forgrunden optaget i 1950’erne – lige ud for den nuværende Ege Allé. Helt i
baggrunden kan man ane Færgegården. De store bygninger midt i billedet er DABs hjælpeværksted og lagerbygning.
Det hvide hus i midten er opført i 1875 og ligger i dag på adressen Gransvinget 8 (tidligere Ansvej 101).

‼ Brug for endnu flere penge

til Regionshospitalet Silkeborg
Af Bente Nielsen
1. næstformand Regionsrådet i
Region Midtjylland. Valgt for SF i
Silkeborg

Vores lokale sygehus på Bakken har brug for bedre fysiske
rammer til de mange nye aktiviteter. Og det glæder mig, at
Regionsrådet nu får mulighed
for at kvittere for hospitalets
flotte arbejde.
Der er en bevilling på 45
mio. kr. på vej, og som over en
årrække giver mulighed for
- Renovering og indretning
af intensiv
- Renovering af ortopædkirurgisk sengeafsnit
- Udvidelse til dagkirurgi

- Ombygning og indretning
af ambulatorier og opvågning
- Renovering og indretning
af friklinik
Det ser jeg som en plan for,
hvordan vi kan sikre hospitalets mange brugere og de ansatte bedre vilkår.
Det er et meget nødvendigt
skridt, for aldrig har der været
så travlt som nu. Denne travlhed dækker både over nye behandlinger og undersøgelser.
45 mio. kr. er mange penge,
men ikke én krone for meget.
Tværtimod tror jeg, der er
brug for en endnu bedre udbygning
Derfor har jeg på Hospitalsudvalgets sidste møde efterlyst, hvad der er blevet af det
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Indlæg må højest være på 400 ord.
Skriv til silkeborg@mja.dk eller
Papirfabrikken 18, 8600 Silkeborg

tidligere udarbejdede Gavlprojekt, som vil give et meget
nødvendigt løft til nogle af de
trængte afdelinger under
Diagnostisk Center. Og om
der med den foreslåede plan
sikres en optimal samling af
ambulatorierne. Noget der
har stor betydning for Diagnostisk Center og Center for
Planlagt Kirurgi.
Det er både vigtigt og billigst at vi gør det rigtige fra
starten af.

‼ Bliver Silkeborg syd skoldet?
Af Erik Markvad
Medlem af Silkeborg Byråd for SF.
Slagballevej 5, Vinding
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Skal socialtilsynet placeres i
et af de tidligere rådhuse i
Kjellerup/Them eller centralt
i Silkeborg? Det skal afgøres
på den lukkede del af byrådsmødet den 27. maj.
Jeg møder mange borgere,
som har svært ved at forstå al
den centralisering, de oplever. De forstår ikke, at kommunen med den ene hånd vil

tik

bruge millioner af kroner til et
nyt stadion, og med den anden hånd udsætter og udsætter den lovede renovering af
Toftebjergladen - Them Medborgerhus. Kommunen vil
gerne fremrykke anlægsaktiviteter, her foreligger et grydeklart projekt, hvorfor så
fodslæbende.
En placering af det sociale
tilsyn i det tidligere rådhus i
Them vil skabe sammenhæng
og fastholde arbejdspladser
og dermed liv og indkøb omkring torvet. Alle ved, at kom-

Silkeborg

munens handicap- og psykiatriafdeling skal flytte ud af det
gamle rådhus og ind til Silkeborg.
Jeg er helt på det rene med,
at logistikken omkring udflytning af handicap/psykiatri fra
Them og indflytning af tilsynet er en tidsmæssig udfordring. Kan denne udfordring
ikke løses, så må vi som kommune på anden måde være
med til at understøtte et fortsat liv i det tidligere rådhus.
Jeg krydser fortsat fingre
for lidt sund fornuft.

- Gå på oplevelse i vores 700 m2 genbrugsmarked
- Vi har mere at byde på.
- Vi køber/modtager genbrugsting, dødsbo/restbo m.m.
Mandag-søndag 10.00-17.00 onsdag lukket

Genbrug Silkeborg A. C. Illums Vej 1 - ligeved siden af det nye Sanistål -Tlf 53 35 16 14 - se mere på www.genbrugsilkeborg.dk

En sølv og to gange bronze til lokale lærlinge
SILKEBORG: Prins Joachim
stod for medaljeoverrækkelsen, da tre lokale håndværkere i går fik hæder af DI. Det
foregik på rådhuset i Aarhus.
I alt 25 lærlinge fik overrakt

medaljer for faglig stolthed,
gode karakterer og evnen til
at udvikle sig. Heriblandt var:
Mekaniker Christian Lund
Lyngvad, udlært i Bilernes
Hus A/S, sølv.

Mekaniker Patrick Nicolai
Strøm Mikkelsen, udlært hos
Via Biler, Silkeborg, bronze.
Automatik-tekniker Johnny
Ravn Nielsen, udlært hos J.
Hvidtved Larsen A/S, bronze.

Jobrotation – en god
forretning for din virksomhed

Så enkelt er det...
send dine medarbejdere
på uddannelse og kurser
ansæt en vikar til
overenskomstmæssig løn
få et tilskud på 194,84 kr. pr. time

Vi gør det nemt ved at...
fokusere virksomhedens behov
tilrettelægge jobrotation til din virksomhed

undgå administrativt besvær

En god forretning…
Vil du vide mere om jobrotation
tion
så kontakt dit lokale Jobcenter
Jobcenter.

