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Sommeren blev varm i år… 

Ikke bare de mange solskinstimer og dermed også det knastørre græs har gjort som-

meren ekstra varm i år. Også planerne om det kommende boligbyggeri øst for Borg-

dalsvej og placeringen af den nye tværgående vej mellem Borgdalsvej og Lynggårds-

vej har bragt sindene i kog, bl.a. med Sejs-Svejbæk Lokalråds kronik i Midtjyllands 

Avis 16. juni. 

I kommuneplanen, der blev vedtaget af byrådet for et år siden, er området, som tidli-

gere var privat skov, udlagt til boliger. Spørgsmålet er nu hvor mange boliger, hvor 

tæt og hvor højt der skal bygges og hvilken typer boliger, der bliver tale om. Og der-

med handler lokalplanen naturligvis også om, hvor stort et areal der bliver tilovers til 

fællesarealer og grønne områder – de såkaldte grønne kiler. Rammerne for alt dette 

bliver fastlagt i den kommende lokalplan. Detaljerne er ikke afgjort endnu, men 27. 

juni blev byrådets forslag til den kommende lokalplan sendt i offentlig høring.  

 

Høring i gang – frist 29. august 

Med det udsendte lokalplanforslag, som har nr. 36-004, er banen nu kridtet af til en 

offentlig høring, hvor alle har mulighed for at melde ind med ændringsforslag. Har du 

et konkret forslag eller i øvrigt en mening om, hvordan det nye boligområde bør tage 

sig ud, kan du gå ind på kommunens lokalplanside og skrive din kommentar i kom-

mentarfeltet. Sejs-Svejbæk Lokalråd vil naturligvis også indsende sit høringssvar, som 

du vil kunne finde på vores hjemmeside. Hold også øje med vores side på Facebook. 

Høringsfasen fortsætter til 29. august, og efter høringsfristens udløb vil forvaltningen 

og Plan- og Vejudvalget studere kommentarer og høringsvar nærmere. Om nogle af 

de indsendte forslag herefter bliver indarbejdet i det nuværende lokalplanforslag vil 

fremgå af den endelige lokalplan, som formentlig vedtages i løbet af efteråret.    

Så derfor: Vil du give din mening til kende om indholdet i den nye lokalplan, skal du 

sende dine kommentarer til Silkeborg Kommune senest 29. august. Du er selvfølgelig 

også velkommen til at kontakte Sejs-Svejbæk Lokalråd med dine bemærkninger til 

lokalplanforslaget.  

 

Formandsskifte i lokalrådet 

Det blev kun til et halvt år på formandsposten i Sejs-Svejbæk Lokalråd for Kasper 

Adelborg. Det er dog ganske udramatisk, at Kasper på grund af ekstra travlhed, bl.a. 

med nyt job, har ønsket at lade formandskasketten gå videre til Anders Koed. Dermed 

bytter formand og næstformand roller, så formanden fremover hedder Anders Koed. 

http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/
https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?cmsid=30745
https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?cmsid=30745
https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?cmsid=30856
https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?cmsid=30856


De to har dog i praksis varetaget formandskabet i fællesskab, og det vil de nok fort-

sætte med at gøre.  

Anders Koed er samtidig blevet kontaktperson for den nye arbejdsgruppe, Plan- og 

trafikgruppen, i stedet for Rasmus Würtz Nielsen. Arbejdsgruppen holder næste møde 

i løbet af efteråret, bl.a. med den nye lokalplan på dagsordenen. Naturgruppen (kon-

taktperson: Daniel Lindvig) holdt møde i juni med flere nye medlemmer. Gruppen ar-

bejder fortsat med De Små Fisk og har derudover flere ideer til nye aktiviteter. Klima-

gruppen (kontaktperson: Aase I. Madsen) holder næste møde i august. 

Lokalrådet siger hermed velkommen tilbage efter en dejlig og solrig sommer og ser 

frem til et nyt halvår med nye aktiviteter og udfordringer i vores aldrig sovende lokal-

område. Kontakt os gerne, hvis I har kommentarer til vores arbejde. 

 

 

Husk at vores lokale vandrestikort (anno 2017) kan hentes på lokalrådets hjemmeside. 

 

Sejs-Svejbæk Lokalråd er 

Anders Koed (formand), Kasper Adelborg (næstformand), Klaus Kirkegaard (kasse-

rer), Aase I. Madsen (sekretær), Stine Degn Schölarth, Rasmus Würtz Nielsen og Maj-

britt Holden Boye. Suppleant Daniel Lindvig. 

 

Følg Sejs-Svejbæk Lokalråd her: 

www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk 

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