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En by i forandring 

Den meget omtalte helhedsplan for ”hjertet” af Sejs-Svejbæk er udarbejdet af Silke-

borg Kommune og blev offentliggjort i starten af maj måned, knap en måned efter 

dialogmødet, som blev afholdt i Multihuset i april. Planen rummer 29 sider med forslag 

til, hvordan bl.a. en ny idrætshal kan indpasses i et i forvejen meget kompakt lokal-

område. Helhedsplanen er ikke bindende som en politisk vedtaget lokalplan, men den 

lægger nogle overordnede linjer for, hvordan man tænker at kunne løse de konkrete 

udfordringer og hvilke ønsker og behov den skal kunne opfylde. Først herefter følger 

den politiske behandling og dermed også kommende lokalplaner og høringsperioder. 

 

Helhedsplanens projektområde omfatter arealet mellem Julsøvej, Tyttebærvej, Sejs 

Søvej og Sejs Søvænget og inddrager desuden en del af skovområdet i Kirsebærgår-

dens Skov syd for kirkegården som en mulighed ved etablering af nye boldbaner. 

Især mere og bedre halkapacitet er på manges ønskeseddel, og her rummer helheds-

planen tre forslag til løsninger. Hvilken af dem der ender med at blive til virkelighed er 

endnu ikke afgjort. Det akutte problem med manglende daginstitutionspladser er ikke 

løst med denne plan, da en kommende ny daginstitution formentlig vil blive placeret 

uden for projektområdet, f.eks. nord for banen, som flere har udtrykt ønske om.   

 

Målet med helhedsplanen er at den skal kunne binde Sejs-Svejbæk bedre sammen og 

samtidig være med til at skabe nye muligheder især inden for skole- og fritidslivet. 

Silkeborg Kommune har et udtalt ønske om at kunne tiltrække flere børnefamilier og 

det vil også smitte af på Sejs Skole, som forventer at have behov for udvidelse inden 

for overskuelig tid. For at kunne løse dette problem i et område, hvor der i forvejen er 

mangel på kvadratmeter forsøger helhedsplanen at tænke nyt med hensyn til bl.a. 

sammenhængende funktioner, nye trafikmønstre og flytning af P-pladser. 

Læs helhedsplanen i dens helhed på Silkeborg Kommunes hjemmeside. 

  

Pas godt på vores naturarealer 

Med stigende udetemperaturer, solskin og lyse dage er der naturligvis også stigende 

trafik af både gående og til dels også cyklende i vores naturområder i Sejs-Svejbæk. 

Visse steder i og omkring lyngbakkerne på Heden er cykling afgrænset til de afmær-

kede stier, bl.a. på den afmærkede mountainbikerute. Det er helt nødvendigt for at 

undgå slid på de fredede og sårbare naturarealer. Så derfor: Hold godt øje med skilt-

ningen og brug kun området til det, det er beregnet til.  

http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/
https://silkeborgkommune.dk/Borger/Veje-trafik-og-transport/Nyheder-Veje-trafik-og-transport/Forslag-til-placering-af-ny-daginstitution-og-hal-i-Sejs


Også for hundeejere er det nødvendigt at kigge på skiltene før man tager familiens 

bedste ven med ud i det grønne. På langt de fleste offentlige arealer er der krav om, 

at hunde skal føres i snor. Det kan jo være fristende at lade sin firbenede ven suse 

afsted på stier og veje, men for både naturen og andre menneskers skyld skal regler-

ne overholdes. Så derfor: Sørg for altid at have hunden i snor – og tag også gerne 

hundens efterladenskaber med dig hjem, så de ikke generer andre eller skæmmer på 

uheldige steder på offentlige veje og stier og i naturen. 

 

Lokalrådet ønsker alle en god sommer 

Det første halve år er nu ved at være gået med det nyvalgte lokalråd, som trådte til 

på et tidspunkt hvor store planer var undervejs. Planerne for den nye vej og det 

kommende boligområde ved Borgdalsvej affødte store overskrifter. SSIF arbejdede 

med en langsigtet visionsplan. Oveni varslede Silkeborg Kommune en kommende hel-

hedsplan for området omkring Multihuset og Sejs Skole – planen der nu er offentlig-

gjort. 

Det næste halve år vil vi formentlig se de første tegn på, at nogle af de store projek-

ter bliver til virkelighed, så der skal nok blive noget at holde øje med og arbejde med 

for både lokalrådet og for alle os, der bor i Sejs-Svejbæk.  

Vi vender tilbage med nyhedsbrev i august. Men lige nu ønsker vi alle en rigtig god 

sommer! 

 

 

Nyrevideret vandrestikort (anno 2017) kan hentes på lokalrådets hjemmeside. 

 

Sejs-Svejbæk Lokalråd er 

Kasper Adelborg (formand), Anders Koed (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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