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Sommeraktiviteter der samler 

Ligesom de fleste andre har også lokalrådet holdt pause her i sommerperioden. Men 

inden sommerfreden sænkede sig over Sejs-Svejbæk var der dog en del fælles aktivi-

teter, som samlede mange af byens borgere. Traditionen tro havde Sejs-Svejbæk 

Borgerforening i samarbejde med byens foreninger og forretninger arrangeret Torve-

dag med diverse salgsboder og levende musik en lørdag formiddag i starten af juni – 

denne gang i dejligt solskinsvejr! En uge senere havde en lille flok på lokalrådets for-

anledning iklædt sig malertøj og sørgede for, at de fire nye shelters ved De Små Fisk 

blev malet, så de kan modstå vejr og vind og samtidig se kønne ud. Tak for indsatsen! 

Også her var vejrguderne os venligt stemt. 

Knap så heldige var vi, da styrtregnen væltede ned over os den 23. juni, hvilket na-

turligvis ikke gav de bedste betingelser for en god Sankt Hans Aften. Sejs-Svejbæk 

Borgerforening valgte forståeligt nok at aflyse arrangementet ved Valdemars Vig – 

men Svejbæk Grundejerforening trodsede vejrguderne og vovede at tænde for både 

grill og bål ved Ludvigslyst. Og som ved et trylleslag stoppede regnen kort før kl. 20 

og blev efterfulgt af en smuk juniaften – med både et knitrende bål og en grålig dis, 

der stille drev ind fra søen. 

Vi glæder os i Sejs-Svejbæk Lokalråd over de nævnte arrangementer, hvor lokale i 

alle aldre mødes og får en uforpligtende snak. De mange fælles aktiviteter på hver sin 

måde er med til at binde os sammen som lokalsamfund. 

 

Natur, mødesteder og trivsel  

Selv om vi nu skriver august, er der heldigvis stadig gode muligheder for at vi kan 

nyde naturen og vores lokalområde i det fri. Den mulighed vil vi gerne bevare, og det 

er baggrunden for, at vi i vores høringssvar i forbindelse med forhøringen af Kommu-

neplan 2017-2028 har skrevet, at ”Det er afgørende, at vækst i området ikke sker på 

bekostning af den natur, der omgiver byen og i begrænset omfang også findes inden-

for bygrænsen.” Vi henviser desuden til vores udviklingsstrategi, hvor vi har lagt vægt 

på både naturen og vores mulighed for at mødes med hinanden: ”Naturen giver mu-

lighed for mødesteder og aktiviteter, men også for ro og fordybelse”. 

I løbet af efteråret tager vi så småt fat på drøftelser om den kommende kommune-

plan for 2017-2028, se mere på kommuneplan.silkeborg.dk. Borgerbidrag om f.eks. 

særligt skybrudsramte områder er meget velkomne på 

http://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=4079 (se under 

Kommuneplan 2017-2028, Temaer). 

Den offentlige høringsperiode ventes at finde sted i begyndelsen af 2017, og det bety-

der naturligvis også, at Sejs-Svejbæk Lokalråd vil arrangere et lokalt borgermøde i 
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denne periode. Et af vores tilbagevendende ønsker er en egentlig cykelsti mellem 

Sejs-Svejbæk og Silkeborg – hvilket både vil være en fordel for trafiksikkerheden og 

en bedre cykelsti vil formentlig også få flere op på cyklen. Har du særlige forslag og 

ønsker til kommuneplanen, som du gerne vil have lokalrådet til at drøfte, så kontakt 

os gerne. Andre emner på vores kommende dagsordner er Himmelbjergruten og De 

Små Fisk – og naturligvis også vores fast tilbagevendende fokus på natur, klima, tra-

fik og trivsel i vores lokalområde. 

Allerede den 10. august tager vi fat igen og holder efterårssæsonens første lokal-

rådsmøde.  

 

 

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 Stine Degn Schölarth. 

 

Følg Sejs-Svejbæk Lokalråd her: 

www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk 

https://www.facebook.com/SejsSvejbaekLokalraad/ 
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