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Lokalplan i december-høring 

Så er det nu, du skal i gang med at kigge på lokalplanforslaget vedrørende området 

omkring skolen, Multihuset og boldbanerne. Lokalplanen, som har nr. 36-012, blev 

sendt i høring i starten af december og løber frem til 31. december 2019. 

Med planer om ny hal og nye boldbaner, så bliver det ændringer, som kommer til at 

betyde meget for vores lokalområde i årene fremover. Planerne kan måske betegnes 

som ”det muliges kunst”, dvs. hvor meget kan man få plads til på et meget lille areal 

– uden at ødelægge det, vi har i forvejen. 

Så hvis du vil have dine bemærkninger med, inden byrådet tager endelig stilling til 

lokalplanforslaget, så skal du altså sende dem inden nytårsklokkerne ringer. 

 

Lokalrådet siden sidst 

På det seneste har lokalrådet deltaget i flere forskellige arrangementer, bl.a. nærde-

mokratikonferencen, som hvert år afholdes af Nærdemokratiudvalget. I år foregik 

mødet i Kjellerup, hvor en god flok lokalrådsmedlemmer fra kommunens lokalråd de-

batterede bl.a. medborgerskab og borgernes aktive deltagelse og medansvar i lokal-

rådenes arbejde.  

Vi var også med, da Klima- og Miljøudvalget inviterede til gensidig inspiration om Sil-

keborg Kommunes kommende klimastrategi. Strategien er endnu ikke vedtaget, men 

vil senere blive konkretiseret i en klimahandlingsplan, som i løbet af foråret bliver 

sendt i offentlig høring. Mere om det, når vi kommer ind i det nye år. 

 

Stor tilslutning til skov-indvielse 

En søndag eftermiddag i november med tørvejr, gåtur, information, kaffe og kage. 

Det var hovedingredinserne til et vellykket samarbejde mellem Naturstyrelsen, Sejs 

Spejderne og Sejs-Svejbæk Lokalråd, som blev til en meget velbesøgt indvielse af 

Borgdalsområdet nord for Sejs-Svejbæk. Omkring 75 personer mødte op til gåtur og 

efterfølgende kaffe og information om Naturstyrelsens planer med området.  

Naturstyrelsen har plantet tusindvis af nye træer, anlagt stier og sat skilte op for det, 

der i de kommende år vil blive et nyt, sammenhængende skov- og naturområde lige i 

udkanten af vores lokalområde. Nu er det vores tur til at tage området i brug – måske 

på en travetur i juledagene? 

   

 

 

Lokalrådet ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.   

http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborg.dk/
https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/0#/lokalplanid/943


 

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

 

Sejs-Svejbæk Lokalråd er 

Anders Koed (formand), Kasper Adelborg (næstformand), Majbritt Holden Boye (kas-

serer), Aase I. Madsen (sekretær), Rasmus Würtz Nielsen, Daniel Lindvig og Gorm 

Falsig Pedersen. Suppleant Jens Stege Philipsen. 

 

Følg Sejs-Svejbæk Lokalråd her: 

www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborg.dk 

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