Sport

Silkeborg

Efter fire liga-sejre i træk leverede
Bjerringbro-Silkeborg en skuffende
indsats i Aalborg og led et klart nederlag.
Specielt i første halvleg gik det helt galt

Beboerne i en ejendom måtte evakueres,
da der i aftes gik ild i en gryde på restaurant
Mongolian Barbeque i Silkeborg. Hele
ejendommen er nu smurt ind i friturefedt
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Tæt på dig og livet lokalt

4. oktober 2012 | PRIS 16 Kr.

Torsdag

Gratis parkering
om søndagen
Afskaffelsen af
lukkeloven får ikke
umiddelbart kommunen til at indføre nye
parkerings-afgifter
Af Jens Andersen

SILKEBORG: Hidtil har det
været gratis at parkere på de
kommunale betalingspladser
i Silkeborg Kommune fra lørdag kl. 15 og hele søndagen.
Og sådan bliver det ved
med at være, selv om lukkeloven nu er afskaffet, og man
derfor kan forudse, at der vil
være flere familier, som vil
køre ind til byen for at handle
om søndagen.

- Vi har ikke drøftet spørgsmålet om parkeringsafgift om
søndagen, men umiddelbart
er der ikke planer om at indføre det, siger Frank BorchOlsen (K), der er formand for
vej- og trafikudvalget.
- Der er da næppe tvivl om,
at flere vil handle om søndagen, men vi ved jo ikke hvordan udviklingen vil blive, og
før vi har
set, hvad
der sker,
vil vi i
hvert fald
ikke ændre noget.
Man skal
også passe
på
ikke

bare at indføre nye afgifter,
siger Frank Borch-Olsen og
peger på, at den gratis søndagsparkering også gavner de
mange, der kører til Silkeborg
for at besøge nogle af attraktionerne, for eksempel havnen, i byen netop om søndagen.
Og både de og altså også
alle andre, skal fortsat kunne
parkere gratis.
Fremtiden vil så
vise, om det kommer
til at koste indtægter. I 2011 fik kommunen 9,5 millioner
kroner i kassen fra
parkeringen.
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Januar
106,4 mm

Vest

Jo, det har da
regnet i år...

Regnen har silet ned de seneste dage. Og
vandmængderne begynder nu at give
problemer med oversvømmelser til følge.

Huse i Kragelund
rives ned
Februar
60,6 mm

Tre gamle huse i
Kragelund rives ned i år.
I næste uge gælder det
Engesvangvej 5.

1 | side 19

1 | side 10-11
Nedbørsmængde i Silkeborg
ifølge silkeborg-vejret.dk
oktober er for månedens
første fire dage

April
77,8 mm

Marts
48,8 mm

Nord
To lister til
valg i Thorning
Der skal stemmes til
menighedsrådsvalget i
Thorning. Der skal vælges
mellem 13 kandidater.
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Maj
46,8 mm

Øst
Det rene sjov i
Sorring-show

Juni
120,7 mm

Sorring blev taget
med storm af den
lokale entertainer Ib
Lundgårds nye show.

Juli
106,5 mm
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Ry Galten
Tyve brændte
dyr Opel af

August
85,4 mm

Biltyve havde travlt,
da de i går formiddag
brændte en bil af ved
Låsby - og efterlod spor.

September
147,3 mm
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Oktober
24,4 mm
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MODESHOW

Her er plads til din annonce!

Skattereformen har
betydning for din pension
Her er plads til din annonce!
Kontakt annonceafdelingen og få hjælp
til en kreativ opsætning.
annoncer@mja.dk tlf. 8682 1300

5 708878 863042

Ring 70 10 96 13 og få personlig
rådgivning

Tirsdag d. 9. okt.
kl.18.30

Vi vil vise Dem et udpluk af
efterårs internationale mode
Billetpris 75,Incl. forfriskning
Billetter kan købes i
vores forretning

