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Kommuneplanen vedtages i juni 

Silkeborg Kommunes forslag til kommuneplan, gældende for perioden 2017-2028, har 

i de seneste måneder været debatteret overalt i kommunen med hele 26 borgermøder 

arrangeret af lokalrådene. Et af de mest velbesøgte var mødet i Multihuset i Sejs 15. 

marts, hvor mere end 150 mennesker deltog og aktivt medvirkede i drøftelserne om, 

hvordan vi ønsker byudviklingen i de kommende år. De mange høringssvar – et af 

dem fra Sejs-Svejbæk Lokalråd – har nu været behandlet i forvaltningen og den ende-

lige kommuneplan ventes vedtaget af byrådet den 26. juni. Herefter vil den blive of-

fentliggjort på Silkeborg Kommunes hjemmeside, hvor du bl.a. kan gå ind og se, hvil-

ke ændringer der vil få betydning for Sejs-Svejbæk. Den vedtagne kommuneplan 

træder i kraft med det samme. 

 

Cykelhandlingsplan i høring 

Selv om sommerferien nærmer sig og kommuneplanen nu er tæt på det sidste punk-

tum, så er der stadig god grund til at holde øje med Silkeborg Kommunes offentlige 

høringer. Fra midt i maj og frem til den 29. juni er revisionen af kommunens cykel-

handlingsplan i høring, og på Silkeborgcykler.dk kan du både se planen og læse en 

masse fakta om cyklisme, kampagner m.m. Det er også herfra du kan sende dit eget 

høringssvar, hvis du har ønsker eller kommentarer til forholdene for cyklister i vores 

lokalområde. Sejs-Svejbæk Lokalråd behandler planen på sit kommende møde og vil 

formentlig også sende et høringssvar. 

Vi har længe presset på for at få cykelstien på Borgdalsvej forlænget helt frem til Jul-

søvej. Silkeborg Kommune arbejder fortsat på at finde den bedste løsning, men er 

stødt i problemer med de arealer der ligger længst mod syd. Her er tale om flere for-

skellige ejere, som ikke uden videre ønsker at sælge området fra, så cykelstien på 

Borgdalsvej kan forbindes med Julsøvej.  

 

Sommer i Sejs-Svejbæk 

Lokalrådet har her i foråret henvendt sig til Silkeborg Kommunes Teknik- og miljøaf-

deling, Team Natur, for at få en status på vedligeholdelsen af lyngbakkerne. De har 

herefter haft et par repræsentanter på tur for at se nærmere på Sejs Hede. Det viste 

sig, at nogle af trappetrinnene på Sindbjerg trænger til at blive udskiftet, og det vil 

ske i løbet af de kommende måneder. Der er også en del sand, som skal skovles væk 

flere steder for at gøre adgangen til og fra Sindbjerg og Stoubjerg lettere tilgængelig. 

Efter en større omgang på lyngarealerne i august 2015 er de små nye lyngplanter og 

de nedklippede planter godt i gang med at gro igen. Måske tager det et par år mere 
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inden de står i fuldt flor igen, men det ser lovende ud for en smuk lyngsæson både i 

år og i de kommende år. 

Så der er al mulig grund til at benytte sommeren til nogle gode traveture i vores dejli-

ge natur. Og husk som altid at tage hensyn til både hinanden og til naturen: Alle hun-

de i snor og ingen cykler udenfor de afmærkede stier, så vi også næste år kan nyde 

vores unikke, fredede område. 

 

Sejs-Svejbæk Lokalråd ønsker alle en rigtig god sommer! 

 

Vidste du, at du kan booke shelters til overnatning på naturstyrelsen.dk? De nye 

shelters ved De Små Fisk vil snart kunne bookes her. 

 

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 
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