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Silkeborg Lokalpoliti 

Chr. IIX Vej 

8600 Silkeborg 

 

Att. leder af lokalpolitiet Jens Langdal Nielsen og 

Forebyggelsesafdelingen v/Jesper Bang 

 

 

 

Fornyet henvendelse vedr. lov og orden ved De Små Fisk i Sejs 

Sejs-Svejbæk Lokalråd korresponderede i august 2014 med både Silkeborg Lokalpoliti og Sil-

keborg Kommunes Kultur- og Fritidsafdeling om lov og orden ved De Små Fisk. 

 

Timingen for henvendelsen var ikke særlig hensigtsmæssig, da sommeren gik på hæld i au-

gust, så vi vil derfor gentage vores ønske om, at Lokalpolitiet patruljerer hyppigere ved De 

Små Fisk, når det er tid for varme sommerdøgn. 

 

Vi er i dialog med Kultur- og Fritidsafdelingen, så vi vil i vores nyhedsbrev informere borgerne 

om, hvor hyppigt der i praksis ryddes op på pladsen i sommermånederne. Desuden er vi i 

partnerskab med forskellige interessenter om udvikling af De Små Fisk, så det er vores håb, at 

der vil være mere selvjustits i år. Ikke desto mindre: hyppigere patruljering ønskes. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Helle Præsius Busk 

Formand for Sejs-Svejbæk Lokalråd 

Mail: helle.busk@skolekom.dk  

 

Mail sendt den 10. august 2014 

Til Silkeborg Politi og Silkeborg Kommune, Kultur og Fritid 
 

Sejs-Svejbæk Lokalråd har hen over sommeren fået flere henvendelser om både svineri og dårlig opfør-
sel ved De Små Fisk, især aftener og weekender. Desuden har der også i avisen stået om en voldtægts-
anmeldelse. Stedet har over de senere år udviklet sig til en uformel festplads uden lov og orden, og det 
er ikke i nogens interesse. 

 
Sejs-Svejbæk Lokalråd vil derfor kraftigt opfordre til, at Silkeborg Politi og den ansvarlige for arealet, 
Kultur- og Fritidsafdelingen, går i dialog og forsøger at få bedre/mere opsyn med arealet, så eventuelle 
problemer kan løses tidligst muligt og gerne, inden de opstår. Vi deltager gerne som repræsentant for 
lokalområdet. 
 
 

Kopi til: Silkeborg Kommunes Kultur- og Fritidsafdeling 
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