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Høringssvar om det nye boligområde 

Både placeringen af vejen, de grønne kiler, støjafskærmning, antal boliger – og der-

med antallet af nye borgere i vores lokalområde, højden på byggeriet og tætheden af 

det nye boligbyggeri ved Borgdalsvej har i adskillige måneder været genstand for en 

tit tider ophedet debat især på de sociale medier. Sejs-Svejbæk Lokalråd har været 

involveret i processen allerede fra foråret, bl.a. med vores forhøringssvar. Herefter 

sendte Silkeborg Kommune et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg i høring 

frem til den 29. august, hvilket er efter deadline på dette nyhedsbrev. Lokalrådet har 

naturligvis drøftet lokalplanforslaget og har sendt et høringssvar med vores kommen-

tarer. Høringssvaret kan ses i sin fulde ordlyd på lokalrådets hjemmeside.  

 

De Små Fisk-projekt igen på skinner 

Efter en længere pause på grund af usikkerhed om økonomien ser det nu ud til, at 

projektet om fornyelse ved De Små Fisk igen er på rette spor, og partnerskabet kan 

formentlig snart igen begynde at søge fondsmidler.   

Forventningen er, at de tidligere tidsfrister annulleres, og at projektet optages på 

kommunens anlægsbudget. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i juni at sende 

sagen videre til byrådet, som formentlig træffer den endelige afgørelse sidst på som-

meren. 

Så nu håber vi, at de mange visioner om et fornyet De Små Fisk snart bliver til virke-

lighed. Princippet om 50-50 finansiering gælder stadig, så der skal fortsat søges 

fondsmidler til at dække halvdelen af udgifterne.  

 

Helhedsplan for Sejs-Svejbæk 

I maj godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget helhedsplanen for Sejs-Svejbæk. Der 

er afsat penge til en hal i 2020/2021, og halbyggeriet forventes at stå klar i 2021. 

I kommunen går man i gang med planlægningen, herunder Ide- og programudvalg, 

valg af arkitekt, udbud, placering af baner osv. primo 2019, hvor styregruppen for 

visionsplanen m.fl. vil blive inddraget. Frem til da vil styregruppen, hvor lokalrådet 

også er repræsenteret, fokusere på at igangsætte aktiviteter, der kan være med til at 

rejse penge til projektet, som indeholder mange nye faciliteter. Den 12. september 

afholdes der derfor et møde med de personer, som har idéer, de gerne vil arbejde vi-

dere med.  

 

http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/


Folkemøde i Silkeborg – også for lokalrådene 

Sommerens folkemøde på Bornholm er for længst forbi. Men i år får Silkeborg sit eget 

folkemøde, dog i lidt mindre format. Folkemødet, som naturligvis er åbent for alle, 

foregår ved den nye Campus Bindslevs Plads, i og omkring Medborgerhuset. I to dage, 

28. og 29. september, sætter folkemødet fokus på Silkeborg Kommune som et godt 

sted at leve – med særligt fokus på dialog og demokrati. Derfor er det helt oplagt, at 

også den årlige nærdemokratikonference, som alle kommunens lokalråd inviteres til, i 

år er blevet en del af folkemødet. Sejs-Svejbæk Lokalråd har tradition for at møde 

talstærkt op til nærdemokratikonferencen, så mon ikke også vi gør det i år.  

Det er Samskabelsesrådet der står bag Folkemødet. Vil du vide mere om hvad der 

kommer til at foregå de to septemberdage i Silkeborg kan du læse mere på folkemø-

dets hjemmeside og Facebookside. 

 

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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