
Skal Knudlund erhvervsområdet fremover have postadresse 8600. 

Massiv opbakning til forslag om ændring af postnummer på åbent borgmesterkontormøde hos Risbjerg 22. 

oktober 2019. 

Åbent borgmesterkontor:  

Erhvervsforeningen Knudlund Erhverv (Silkeborg Syd) afholdt tirsdag aften medlemsarrangement hos 

Risbjerg, hvor borgmester Steen Vindum efter, at Lotte Risbjerg havde vist rundt på Risbjerg, der er én af 

Danmarks største bådhandlere, holdt ”åbent borgmesterkontor” og orienterede om den generelle positive 

udvikling i Silkeborg og også om, at Knudlund området er et af de områder hvor der for øjeblikket skabes 

flest ny arbejdspladser udover langs motorvejen nord for byen.  Formanden for Knudlund Erhverv, Ole 

Krabbe kunne notere, at foreningens medlemmer bakker godt op om foreningen og, at der var fin 

tilslutning til mødet med 25 fremmødte.  

Et visuelt løft – få området til at se pænt og velholdt ud:  

Der var generel enighed om, at det visuelle løft området har fået ved at få området til at fremstå pænt og 

velholdt med holdte græsarealer, klippede rabatter, afvaskning af skilte for alger, opsætning af pænere 

skiltning, nedtagelse af misligholdt skiltning og opfordring til at rydde op inde på de enkelte virksomheder 

og arealer nu viser sig og området fremstår mere velholdt og indbydende.  Alle bakkede op om visionen 

om, at området fremover skal fremstå pænt og velholdt og som en præsentabel ”port til Silkeborg”.   

Busbetjening:  

Af mere generelle ting blev det gentaget, at det ville være ønskeligt med bedre busbetjening af 

erhvervsområdet og konkret blev det igen foreslået, at linje 10 og 6 der nu kører i stjerneform til 

henholdsvis Gjessø og Virklund med fordel kunne lægges sammen til én rute, der i stedet er en rundtur vil 

Virklund, Knudlund, Salten, Them, Gjessø, badet, stationen. Eller den anden vej.  To busruter kan lægges 

sammen til én og samtidig give bedre betjening.  

Postnummer 8600 – Silkeborg Syd:  

Erhvervsforeningen Knudlund erhverv har efter kommunesammenlægningen forsøgsvis forsøgt at ændre 

navnet ”Knudlund Erhverv” til erhvervsforeningen Silkeborg Syd.  Der var forsamlingen rundt enighed om, 

at dette indebærer det grundlæggende problem, at folk udefra ikke kan finde erhvervsområdet da det ikke 

ligger under postnummer 8600. 

Når virksomheder udefra søger efter et domicil i Silkeborg hvor de kan slå sig ned og drive virksomhed, 

finder de heller ikke lokaler og ejendomme til salg i Knudlund /Silkeborg Syd da postnummeret er 8653.  

 Flere i forsamlingen kunne fortælle historier om, at kreditforeninger helst belåner ejendomme, der ligger i 

områder, der ender på et lige postnummer helst 00.   Der var derfor massiv og enstemmig opbakning til, at 

det skal forsøges, at få Erhvervsområdet flyttet ind under postnummer 8600 og derefter - når dette er 

realiseret - fremover permanent ændre erhvervsområdets navn til ”erhvervsområdet Silkeborg Syd” 

Silkeborg kommunes udviklingschef Gregers Pilgaard udtrykte sig positivt i forhold til at undersøge om det 

kan være muligt at få flyttet området ind under postnummer 8600 da alle kan se de indlysende fordele 

herved. 

Vi venter spændt på hvad der sker nu og hvordan vi får gennemført postnummerændringen. 
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