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Kommuneplan-debat på borgermøde 15. marts 

Sejs-Svejbæk Lokalråd er ved årsskiftet gået ind i et valgår. Og hvad er mere passen-

de i et valgår end at lægge planer for fremtiden? At lægge planer er også en vigtig del 

af Silkeborg Kommunes opgaver. En af dem er vedtagelsen af den kommende kom-

muneplan, som er i høring nu. Her skal linjerne udstikkes for de kommende års udvik-

ling i kommunen. For os i Sejs-Svejbæk bliver fokus naturligvis især, hvad der kom-

mer til at ske i vores eget lokalområde. Hvad sætter vi især pris på i Sejs-Svejbæk – 

og hvor er der behov for udvikling og ændringer? 

På Silkeborg Kommunes hjemmeside http://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/9#/ 

kan du studere Kommuneplan 2017-2028 nærmere og komme med dine kommenta-

rer. Her kan du blandt andet finde netop det lokalområde eller det tema du vil vide 

mere om. Vil du høre hvad andre i dit lokalområde mener og selv have medindflydelse 

på udviklingen her i området, håber vi at se dig til drøftelser på borgermødet i Multi-

huset den 15. marts, hvor kommuneplanen er dette års tema.  

 

Ønsker om en hel hal mere 

Vi mangler halfaciliteter i Sejs-Svejbæk. Selv om vi har både en skolehal, en klubhus-

hal og en multihal, så kniber det med både plads og gode faciliteter. Det mener i 

hvert fald SSIF og mange brugere. En voksende befolkning og især en utidssvarende 

skolehal har medvirket til, at Sejs-Svejbæk Idrætsforening har fået udarbejdet en vi-

sionsplan for området med både en ny hal og nye udendørsfaciliteter. Hvis visionerne 

skal realiseres, er det en udfordring – med den begrænsede plads der er til rådighed 

omkring Multihuset og Sejs Skole – både at tage hensyn til grønne områder og de tra-

fikale forhold, så projektet kan blive til gavn for hele vores lokalområde. Visionsplanen 

bliver præsenteret på borgermødet den 15. marts, hvor der også bliver lejlighed til at 

drøfte forslaget. 

 

Himmelbjergruten og De Små Fisk 

Shelterindvielsen ved De Små Fisk i november markerede på sin vis begyndelsen til 

den fornyelse af det grønne område ved De Små Fisk, som vi har arbejdet med så 

længe. Men Ønskerne er mange og omkostningerne store, så der er formentlig lang 

vej igen, inden hele projektet er realiseret. Men i starten af december fik gruppen 

omkring De Små Fisk-projektet en stor og velfortjent opmuntring, da Friluftsrådet be-

vilgede 450.000 kr. til projektet. Med denne dejlige ”julegave” er der nu basis for at 

søge yderligere midler, som ofte er lettere at få, når det første tilsagn er givet. Det er 

lokalrådet selvfølgelig meget glade for! 

http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/
http://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/9#/


Projektet omkring Himmelbjergruten – som også omfatter De Små Fisk – er til gen-

gæld ved at være afsluttet med nye foldere, digitalt kort og skiltning på ruten. Find 

kortet på http://silkeborgkommune.dk/Borger/Natur/Oplev-naturen/Turfoldere. 

Et af de manglende skilte blev for et par måneder siden sat op i krydset Sejs Søvej-

Sejs Søvænget. Her viser skiltet hen til de to meget forskellige ruter, man kan vælge 

på dette sted, nemlig til Sejs Hede og bakkerne eller ned mod søen ad Sejs Søvej. 

Nu da foråret nærmer sig, vil vi opfordre til at benytte sig af de lysere dage til et par 

gode traveture med familie, venner og naboer i vores dejlige lokalområde. 

 

 

Vidste du, at du kan booke sheltere til overnatning ved De Små Fisk på naturstyrel-

sen.dk? 

 

 

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, 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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