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Grønne tage og klagesag 

Sejs-Svejbæk Lokalråd mener, at man som borger skal kunne stole på en vedtaget 

lokalplan. Det sidste har det dog knebet med i den senere tid, og det er baggrunden 

for, at vi har sendt en klage til Natur- og Miljøklagenævnet vedrørende de mange di-

spensationer, som Silkeborg Kommune har givet til køberne af grundene i Langdal-

sparken og Kildebuen. 

Men nej, Sejs-Svejbæk Lokalråd har ikke en officiel holdning for eller imod de grønne 

tage. Den misforståelse vil vi gerne have ryddet af vejen. Vi er syv enkeltpersoner – 

og faktisk har vi som regel forskellige holdninger til de sager vi arbejder med. Det be-

tyder dog ikke, at vi undlader at mene noget om det, vi er fælles om, nemlig hvad der 

sker i Sejs-Svejbæk. Men det kræver drøftelser i gruppen og med borgere i lokalom-

rådet. Vi drøfter det også gerne med forvaltningen og med politikere i Silkeborg 

Kommune før vi lander en fælles holdning. Lokalrådet er ikke beslutningstager. 

Sejs-Svejbæk Lokalråd mener overordnet set, at væsentlige ændringer i forhold til en 

lokalplan bør føre til, at man vedtager en ny lokalplan. Men først efter at de ønskede 

ændringer har været ude i offentlig høring – præcis som det er beskrevet i Planloven. 

Det kan ikke klares med en stribe dispensationer. Og én ting er vi fuldstændig enige 

om i det nuværende lokalråd: De mange dispensationer fra kravet om grønne tage på 

Langdalsparken ER en væsentlig ændring. Det samme mente det tidligere byråd, som 

vedtog den eksisterende lokalplan. Derfor har vi sendt en klage til Natur- og Miljøkla-

genævnet. Hvis Plan-, Miljø- og Klimaudvalget havde taget den rigtige beslutning og 

sendt en ny lokalplan i høring, så snart Naturstyrelsen lempede på kravene i foråret, 

ja så ville en ny lokalplan være på plads nu.  

 

Bedre end ingenting 

Så fik vi en trafikhelle ved vores Bytorv.  

Lige siden lokalrådets start i 2006 har vi arbejdet for at få et Bytorv som i sin udform-

ning er mere hensigtsmæssigt indrettet – og gerne kønnere – end det vi har i dag. 

Blandt de væsentligste argumenter er øget trafiksikkerhed og bedre oversigtsforhold 

omkring Dagli’Brugsen/Rema 1000. Men vores ønsker bliver ikke en realitet uden en 

beslutning og en medfølgende bevilling fra Silkeborg Kommune. Det er dog ikke sket 

endnu. Desværre. 

Så da vi i foråret fik mulighed for at få etableret en helle på Bytorvet sagde vi natur-

ligvis ja tak. Vi henvendte os personligt til alle de handlende omkring Bytorvet. Og vi  

modtog ingen protester over planerne. Derfor var vi selvfølgelig glade, da hellen for 

nylig blev en realitet. Og det håber vi også at I bliver! 

http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/


Forhåbentlig giver hellen større tryghed og sikkerhed når man passerer Julsøvej til 

fods. For nogle opleves det desværre mere som en lappeløsning der både fjerner par-

keringspladser og samtidig generer trafikken. 

Det er svært at gøre alle glade. Men i denne sag har Sejs-Svejbæk Lokalråd valgt at 

tænke mere på trafiksikkerhed end på to-tre parkeringspladser, og vi mener en helle 

er bedre end ingenting. Vi håber stadig at få et flot og trafiksikkert Bytorv inden for 

overskuelig tid. 

 

Juletræet – en god, lokal tradition 

Vi håber meget, at det også i år lykkes at få sponsoreret et juletræ, så vi kan nyde 

synet i december måned. 

Juletræet ved Dagli’Brugsen har været en fast tradition i Sejs-Svejbæk siden 2007, og 

hvert år samles en god flok mennesker i alle aldre for at ønske hinanden en god jul, 

når træet tændes lørdag eftermiddag dagen før 1. søndag i advent. Det sker i år den 

29. november kl. 16. Håber vi. 

Hidtil er det hvert år lykkedes at skaffe sponsorer til både træ, lys, strøm, slikposer, 

æbleskiver og gløgg. Plus den uundværlige julemand der deler slikposer ud – til de 

søde børn, vel at mærke. Af og til også levende musik.  

Hertil kommer det praktiske, når træet skal hentes, sættes op og pilles ned igen.  

Men: I skrivende stund mangler vi stadig en sponsor til selve træet. Så hvis du kender 

en julemand med et flot juletræ i gavesækken så sig lige til… 

  

       

Nyt, opdateret vandrestikort (2013) kan hentes på lokalrådets hjemmeside. 
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gaard (kasserer), Aase I. Madsen (sekretær), Kirsten Kristensen, Karen Lykkegaard 
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På www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk kan du læse nyheder, hørings-

svar og referater fra lokalrådets og arbejdsgruppernes møder. 

Mød os også på www.facebook.com/SejsSvejbaekLokalraad - klik ”synes godt om” 

vores side, så får du aktuelt nyt om vores aktiviteter. Vær i øvrigt opmærksom på at 

siden er offentlig – du behøver altså ikke have en personlig Facebook-profil for at 

kunne kigge med på siden. 
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