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Invitation: Møde den 20. maj om affald og genbrug 

Hvorfor skal vi sortere mere affald fremover? Hvordan ser de nye affaldsbeholdere 

ud? Bliver der mulighed for tilvalg af forskellige ordninger? Hvornår sker ændringer-

ne? 

Det er blot nogle af de spørgsmål du kan få svar på den 20. maj, når Klimagruppen 

inviterer til møde om fremtidens affaldsløsninger. Rikke Fuks fra Silkeborg Kommune 

og affaldschef Karsten Søndergaard ved Silkeborg Forsyning kommer og fortæller om 

det affaldsforsøg, der skal få os alle sammen til at sortere mere af vores affald. Forsø-

get skal bidrage med erfaringer, så Silkeborg Kommune kan vælge den bedst mulige 

affaldsløsning. 250 husstande på seks udvalgte veje i Sejs er udpeget til forsøget, 

som foregår fra maj til september. 

Du kan læse mere om forsøget på Silkeborg Forsynings hjemmeside: 

http://www.silkeborgforsyning.dk/fremtidensaffald 

På mødet deltager også Jeanette Brix, der vil præsentere en anden form for genbrug, 

nemlig via den meget aktive Facebook-gruppe ”Gives bort – Silkeborg” som hun har 

været med til at starte. 

Mødet foregår i Multihuset den 20. maj kl. 19-21. 

 

Dispensationer og udviklingsstrategi 

Siden sidst har Silkeborg Kommune endnu engang givet en række dispensationer til 

kravet om grønne tage i lokalplanen vedrørende Langdalsparken – det er den der har 

nummer 36-002. Sejs-Svejbæk Lokalråd forholder sig konkret til hver enkelt dispen-

sationsansøgning, men vi glæder os samtidig til at arbejdet med den nye lokalplan går 

i gang, så det fremover bliver unødvendigt med de mange dispensationer.  

I vores eget arbejde med at udforme en lokal udviklingsstrategi er det opfølgende ar-

bejde efter borgermødet i marts så småt gået i gang. Gruppen, der på borgermødet 

arbejdede med infrastruktur, har holdt møde i slutningen af april og det er overordnet 

set tanker omkring bytorvet, der er temaet for dette arbejde. 

Vi vil naturligvis følge op i de kommende nyhedsbreve om både dette arbejde og hvad 

der videre sker omkring udviklingsstrategien. 

 

De Små Fisk: Ønskerne er blevet mere konkrete 

Der har nu været afholdt 2. møde i partnerskabet om De Små Fisk. Mødet gik godt, 

og planerne for området er blevet yderligere konkretiseret. Der er etableret et rigtig 

godt samarbejde mellem de forskellige parter i partnerskabet. Parterne har drøftet de 

mange ønsker og tanker for området, bl.a. opgradering af toilet- og badeforhold, 
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overdækning og opgradering af bord-bænke-sæt, en grejbank til områdets institutio-

ner, bålpladser, shelters, skiltning på området, afskærmning af områdets containere, 

en natur-aktivitetsplads og en markering af området omkring Jorn-stenen. Områdets 

foreninger må gerne kunne benytte området endnu mere end i dag, og f.eks. handi-

cappedes og andre befolkningsgruppers muligheder for brug af området skal øges. 

Det skal dog stadig understreges, at der er tale om ønsker for området. Der skal na-

turligvis finde en myndighedsbehandling sted, inden man kan sige, hvad der rent fak-

tisk vil kunne lade sig gøre på området. Dette skyldes, at området er beskyttet af 

blandt andet Naturbeskyttelseslovens søbeskyttelseslinje, samt § 3, som gør at der 

er flere hensyn som må tages. Hvis tidsplanen holder, forventes det at partnerskabet 

har en endelig projektbeskrivelse for området klar omkring sommerferien. 

 

 

Vandrestikort (anno 2013) kan hentes på lokalrådets hjemmeside. 

 

Sejs-Svejbæk Lokalråd er 

Helle Præsius Busk (formand), Bjørk Fredslund Andersen (næstformand), Klaus Kirke-

gaard (kasserer), Aase I. Madsen (sekretær), Kirsten Kristensen, Karen Lykkegaard 

og Eske Eskesen. 

 

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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