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Borgermøde 15. marts - med kommuneplan og visionsplan
Onsdag den 15. marts fra kl. 19 har Sejs-Svejbæk Lokalråd reserveret den store sal i
Multihuset til det årlige borgermøde, som vi denne gang arrangerer i samarbejde med
Sejs-Svejbæk Idrætsforening. Og vi forventer fuldt hus. Vi har nemlig vigtige sager på
programmet.
Silkeborg Kommune har udsendt et forslag til en ny kommuneplan for 2017-2028,
som er i høring frem til den 2. april. Forslaget præsenteres for lokalområderne i samarbejde med lokalrådene. Til vores møde kommer derfor Johan Brødsgaard (R), som
er næstformand i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, og giver en politisk redegørelse. Vores byansvarlige Peter Magnussen giver et kort rids af, hvad kommuneplanforslaget
betyder for vores by.
På kommuneplanhjemmesiden kan du se en fin lille film, som med glimt i øjet fortæller, hvorfor det er ret smart at have en kommuneplan: ”Silkeborg Kommune har en
plan…”. Du finder den her: http://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/9#/9948
Vores egen visionsplan
Udviklingsstrategien siger: ”Sejs-Svejbæk – et fællesskab i naturens rammer med en
velfungerende infrastruktur, hvor mennesker trives og kulturen lever”. Dette hænger
meget fint sammen med vores egen plan her i Sejs-Svejbæk, nemlig SSIF’s visionsplan for området omkring Multihuset, som i den gældende kommuneplan er udlagt til
offentlige formål (Skoleområdet Sejs-Svejbæk, 36-O-04). Se beskrivelsen af visionsplanen andetsteds i ForeningsNyt. På borgermødet vil SSIF v/Tine Doktor og Multihusfonden v/Keld Melgaard præsentere planerne, der involverer både skole, dagtilbud og
fritid for os alle. Herefter lægger vi op til drøftelser om både kommuneplan og visionsplan ved bordene, hvor vi serverer kaffe og te til at smøre stemmerne med.
Vi runder debatten af med en kort opsamling af drøftelserne fra hvert bord. Formålet
er bl.a. at indsamle borgernes holdninger, så vi kan bidrage med et kvalificeret høringssvar.
Borgermødet er også lokalrådets årsmøde
Lokalrådet har i år kun afsat ganske kort tid til det vedtægtsbestemte borgermøde,
som bl.a. indeholder formand Helle Præsius Busks årsredegørelse inkl. den seneste
udvikling i partnerskabet om De Små Fisk, kassererens fremlæggelse af regnskab –
og valg af revisor. For lokalrådet er det i år valgår, dvs. at der er valg til lokalrådet
samme dag, som der er valg til byrådet, nemlig den 21. november. Hvis du overvejer

at stille op til lokalrådet er det endnu en god grund til at møde op og deltage aktivt i
borgermødet.
Vi håber at se rigtig mange af jer denne aften, hvor lokalrådet naturligvis møder talstærkt op. Og vi ved, at også mange byrådspolitikere dukker op.
Se også annonce og omtale andetsteds her i Foreningsnyt.
Vidste du, at du kan booke sheltere til overnatning ved De Små Fisk på naturstyrelsen.dk?

Vandrestikort (anno 2013) kan hentes på lokalrådets hjemmeside.
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