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Grønt lys til fornyelsen af De Små Fisk 

Sejs-Svejbæk Lokalråd har i år holdt sommerferie med den gode nyhed, der faldt ef-

ter byrådsmødet den 26. juni: Silkeborg Kommune har bevilget 2,5 millioner kroner til 

at sætte gang i planerne om forskønnelse og bedre faciliteter ved De Små Fisk. Part-

nerskabet omkring De Små Fisk har arbejdet med planerne i flere år efter initiativ af 

Sejs-Svejbæk Lokalråd. For godt et år siden blev den endelige projektbeskrivelse fær-

dig, og i december 2016 faldt det første tilsagn om støtte, nemlig en halv million kro-

ner fra Friluftsrådet. Næste skridt var herefter at søge Silkeborg Kommune om den 

medfinansiering, som reelt er en forudsætning for at kunne søge yderligere fondsmid-

ler. I marts måned i år præsenterede partnerskabsgruppen projektet for Kultur-, Fri-

tids- og Idrætsudvalget, hvor man bl.a. fremhævede, at fornyelsen af De Små Fisk 

passer godt ind i kommunens friluftsstrategi. Vi har derfor med spænding ventet på 

byrådets afgørelse. Med byrådets bevilling kan partnerskabet nu søge fonde om den 

resterende finansiering af projektet, som har et samlet budget på 4,3 millioner kroner. 

Med Silkeborg Kommunes bevilling kan vi nu glæde os over, at vores ønsker om en ny 

toiletbygning, et madpakkehus, naturlegeplads og bedre forhold for badende og sej-

lende gæster er rykket betydeligt nærmere. En tiltrængt generel forskønnelse, bl.a. 

omkring Jorn-stenen, er også en del af projektet. I Sejs-Svejbæk Lokalråd glæder vi 

os over, at mange års forarbejde – især takket være en aktiv indsats fra partnerska-

bet – nu ser ud til at bære frugt. 

 

Godt nyt i kommuneplanen 

Som ventet blev kommuneplanen endeligt vedtaget på byrådsmødet den 26. juni, og 

for de fleste af dem, der deltog i borgermødet i Multihuset i foråret er det formentlig 

en glæde at kunne konstatere, at planerne om mere byggeri ved Svejbæk Søvej nu er 

taget af bordet. Mange af de tilstedeværende på borgermødet lagde vægt på, at om-

rådet omkring skolen, kirken, hallen og Multihuset er så stærkt presset arealmæssigt, 

at der er brug for hver eneste kvadratmeter af de omkringliggende grønne områder til 

fritid og idræt for både børn og voksne. 

For dem der er glade for motorsport var det måske knap så stor en fornøjelse at kon-

statere, at kommuneplanen ikke har afsat plads til speedway eller anden motorbane i 

Hårup. En beslutning, som andre formentlig glæder sig over. I lokalrådet havde vi ikke 

taget endelig stilling for eller imod, blot påpeget, at man selvfølgelig skal være op-

mærksom på støj og trafikale udfordringer. Men med vedtagelsen af kommuneplanen 

er det altså ikke længere aktuelt.  

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


 

Sæt farten ned på Sejsvej 

Om det er lokalrådets gentagne påpegninger af, at der er behov for en egentlig cykel-

sti mellem Sejs og Silkeborg ved vi ikke. Det kan være en medvirkende årsag til at vi 

her midt på sommeren har fået fartbegrænsning ved De Små Fisk – bl.a. med henvis-

ning til de mange gående og cyklende på stedet. Så måske er vi alligevel blevet hørt, 

selv om Sejsvej ikke er blandt de veje, der prioriteres først ved anlæg af kommende 

cykelstier i Silkeborg Kommune. Så husk det, når du kører i bil: Vis hensyn og sæt 

farten ned til 60 km/t på strækningen! 

 

Sejs-Svejbæk Lokalråd ser frem til et aktivt efterår, hvor vi håber at se nye kandida-

ter til lokalrådsvalget den 21. november! 

 

 

Vandrestikort (anno 2013) kan hentes på lokalrådets hjemmeside. 

 

 

Sejs-Svejbæk Lokalråd er 

Helle Præsius Busk (formand), Kirsten Kristensen (næstformand), Klaus Kirkegaard 

(kasserer), Aase I. Madsen (sekretær), Eske Eskesen og Stine Degn Schölarth. 

 

Følg Sejs-Svejbæk Lokalråd her: 

www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk 

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