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Borgermøde om udviklingsstrategi 

Når du læser dette har vi netop afholdt et – forhåbentlig – vellykket borgermøde med 

udvikling af vores lokalområde på dagsordenen. Læs på vores hjemmeside og på vo-

res Facebook-side hvad der kom ud af debatten om temaerne kultur, natur, infra-

struktur, fællesskaber og trivsel, som vi satte fokus på under debatten om udvik-

lingsstrategi på borgermødet den 4. marts.      

 

Ny lokalplan til Langdalsparken 

Man skal kunne stole på en lokalplan. Det har hele tiden været vores holdning i Sejs-

Svejbæk Lokalråd. Derfor glæder det os, at vi efter så mange måneders debat, an-

søgninger om dispensationer fra kravet om levende grønne tage og klagesager nu kan 

se frem til, at Silkeborg Kommune vil forberede en ny lokalplan med tilhørende hø-

ringsproces for boligområdet Langdalsparken i Svejbæk. Det besluttede Plan-, Miljø- 

og Klimaudvalget (PMK) på sit møde den 2. februar. 

Dermed er det dog ikke slut med dispensationsansøgninger og eventuelle nye klage-

sager. Men det betyder, at Sejs-Svejbæk Lokalråd i den kommende tid vil gå i gang 

med fornyet stillingtagen til de enkelte dispensationsansøgninger for at vurdere, om vi 

vil sende nye klager til Natur- og Miljøklagenævnet eller blot sende høringssvar til den 

nye lokalplan. 

 

Læs mere på vores hjemmeside 

Endelig har vi godt nyt om Sejs-Svejbæk Lokalråds hjemmeside. Desværre har den 

nye version af siden været meget længe undervejs, men vi har nu lagt en del aktuelt 

materiale på siden, så det er muligt her at finde mere information om de sager lokal-

rådet beskæftiger sig med. 

Her kan du nu finde nogle af de relevante dokumenter og links om Langdalsparken, 

bl.a. vores klage til Natur- og Miljøklagenævnet, den første afgørelse fra Natur- og 

Miljøklagenævnet og PMK-udvalgets beslutning om at igangsætte en ny lokalplan.  

På siden vil du også kunne finde nyt om andre lokale sager og de seneste referater og 

nyhedsbreve fra lokalrådet.     

 

 

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


 

Udvikling i gang ved De Små Fisk 

I efteråret 2014 bevilligede Silkeborg Kommune midler til et for-projekt for udvikling 

af området ved De Små Fisk. Dette er nu gået i gang, og der har i januar 2015 været 

afholdt det første møde i det nyligt etablerede partnerskab. Partnerskabet skal drøfte 

muligheder og ønsker for området, og møderne skal ende ud med, at der kan blive 

udarbejdet en endelig projektbeskrivelse for området. Sidstnævnte forventes klar om-

kring sommerferien. Processen går altså fra idefase, og hen imod en række konkrete 

beslutninger. 

Det er et spændende projekt, med mulighed for at lave et område med gode multi-

funktionelle anvendelsesmuligheder, og der er etableret et godt og tæt samarbejde 

med både Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen. 

Partnerskabet består pr. dags dato af: Silkeborg Kommune v. Kultur og fritid, Natur-

styrelsen Søhøjlandet, Visit Silkeborg, Danmarks Naturfredningsforening Silkeborg, 

Friluftsrådet Silkeborg, Fritidsrådet Silkeborg, Integrationsrådet Silkeborg, Sejs-

Svejbæk Idrætsforening (SSIF), Daginstitutionen Sejs-Laven, Sejs Skole, SSIF MTB-

afdeling, SSIF kajak-afdeling, Dybkær Specialskole, S/I Multihuset i Sejs-Svejbæk, 

samt Sejs-Svejbæk Lokalråd. 

Sejs-Svejbæk Lokalråd står som lokal koordinator i projektet, samt står for kommuni-

kationen udadtil. Landskabsarkitekt Bendt Nielsen er tilknyttet projektet som konsu-

lent. 

 

 

 

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. Suppleant Ole Graaberg. 

 

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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http://www.facebook.com/SejsSvejbaekLokalraad

