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Høringssvar, workshop og vejnavne 

Høringsperioden er nu afsluttet for lokalplanforslag 36-013, som vedrører den nye 

daginstitution og boligområdet syd for den kommende Tværdalsvej. Lokalrådet har 

naturligvis sendt vores høringssvar til Silkeborg Kommune, som nu er i gang med at 

vurdere de indkomne høringssvar og formentlig vil vedtage lokalplanen – evt. med 

ændringer – inden for få uger.  

Som det tydeligt ses, når man kører på bl.a. Borgdalsvej, så er jordarbejdet i fuld 

gang, gravemaskinerne kører i terrænet og jordbunker flyttes rundt. I forbindelse med 

vedtagelsen af lokalplanen følger også anlæggelse af Tværdalsvej og de nye sideveje, 

som snart får navne. Her har lokalrådet været med i processen omkring navneforslag.  

Også forberedelserne til vores kommende daginstitution – også kaldet børnehus – er i 

fuld gang, bl.a. med en workshop, hvor forældre og lokale interesserede er inviteret til 

at komme med forslag, som kan tænkes ind i den nye institution. Her deltager lokal-

rådet også. 

 

Dialogmøde og folkemøde 

At være en del af Sejs-Svejbæk Lokalråd indebærer også, at man ind i mellem bliver 

inviteret til at deltage i aktiviteter, der har betydning for andre dele af kommunen. 

Silkeborg Kommunes Ungestrategiudvalg har f.eks. bedt os finde interesserede, som 

har kendskab til de unge i vores lokalområde, og som ønsker at deltage i et dialogmø-

de om, hvordan man skaber rammerne for det gode ungeliv. Mødet finder sted i juni 

og vil foregå som en workshop. 

Senere på året – mere præcist 20.-21. september – foregår Silkeborgs folkemøde, 

som i år har overskriften ”Identitet”. Identitet skal forstås meget bredt, og også her er 

der mulighed for at deltage, både som lokalråd og som interesseret borger i Silkeborg 

Kommune. Folkemødet i Silkeborg blev afholdt første gang i 2018 med langt over 100 

forskellige events, og meget tyder på, at der også i år vil være masser af forskellige 

aktiviteter under Folkemødet. 

 

Nye træer, solbåd og sommer 

Helt lokalt vil der i de kommende år vokse ny skov op langs motorvejen både vest og 

øst for Borgdalsvej. Baggrunden er, at der i forbindelse med motorvejsbyggeriet og nu 

også etableringen af Nordskovvej er fældet rigtig mange træer. Derfor skal der plan-

tes nye. Senest har Silkeborg Kommune her i foråret plantet intet mindre end 45.000 

træer og buske på et 15 ha stort areal øst for Borgdalsvej. Træarterne er især bøg og 

eg, men der er også plantet flere andre træarter og buske, bl.a. slåen og surbær, som 
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man på længere sigt kan få glæde af at plukke på skovturen. Området er kommunalt 

ejet og indhegnet men med adgang gennem flere låger. Allerede nu er det offentligt 

tilgængeligt og senere kan der anlægges stier og sættes bænke op i den nye skov. 

Foreløbig kan vi glæde os over, at træerne nu er plantet. 

Også til vands har vi som altid mulighed for at nyde naturen her i sommerhalvåret. 

Blandt andet med Solfærgen, som igen i år sejler mellem Skyttehusets Camping og 

Ålekroen. Hen over sommeren sejler den efter en sejlplan som kan ses på skilte, der 

er opsat på begge sider af søen. Prøv en tur – og nyd stilheden, når den soldrevne 

båd glider gennem vandet. Og nyd sommeren, som venter lige om hjørnet. 

 

Sejs-Svejbæk Lokalråd ønsker alle en god sommer! 

 

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 (ny 

kasserer), 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.silkeborgkommune.dk 

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