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Kommuneplanen til debat på borgermøde 1. september 

Efter at vi forhåbentlig alle har haft en dejlig sommer – måske præget af det lunefulde 

danske sommervejr – starter vi efterårssæsonen med et borgermøde om forslaget til 

den kommende kommuneplan. Mødet er fastsat til tirsdag 1. september kl. 19 og fo-

regår i Multihuset. Især sætter vi fokus på, hvilken betydning den nye kommuneplan 

vil få for Sejs-Svejbæk.  

Det er Silkeborg Kommune der indkalder til mødet i samarbejde med lokalrådet. Mø-

det i Sejs-Svejbæk er blandt de første i rækken af kommuneplanmøder rundt om i 

kommunen. På mødet deltager både byrådspolitikere og repræsentanter for forvalt-

ningen, som vil præsentere det aktuelle forslag til kommuneplan med fokus på udvik-

lingen i Sejs-Svejbæk i de kommende år, og ligesom sidst vil også Midtjyllands Avis 

deltage på møderne i de forskellige lokalområder. Høringsperioden starter i august, og 

efter en otte ugers høringsperiode skal de indsendte forslag til ændringer behandles 

politisk, hvorefter den endelige version af kommuneplanen vedtages sidst på året. 

Kommuneplanforslaget, som gælder for perioden 2020-2032, tager afsæt i Planstra-

tegi 2040, som lægger de overordnede rammer for kommunens fysiske udvikling. Læs 

mere om proces, indhold og tidsplan for arbejdet med kommuneplanen på Silkeborg 

Kommunes hjemmeside. 

Kom og vær med på mødet, stil spørgsmål, lyt og bliv klogere og deltag i debatten om 

Sejs-Svejhbæks udvikling i de kommende 12 år.  

 

Lokalrådets borgermøde bliver et efterårsmøde 

Vores ”eget” borgermøde, som oprindeligt skulle være afholdt i marts, blev ligesom 

rigtig meget andet ramt af corona-restriktioner. Vi valgte derfor at udskyde mødet til 

efteråret. Datoen er endnu ikke fastlagt, men vi vil offentliggøre tidspunktet, så snart 

det er muligt. 

Mødet er lokalrådets gennemgang af ”året der gik” og er samtidig mødet, hvor regn-

skab og budget præsenteres. Som tidligere annonceret har lokalrådet for tiden ingen 

suppleanter, så vi håber også, at vi på dette møde kan finde en eller to personer, som 

er interesseret i at melde sig som suppleanter og deltage i lokalrådsarbejdet frem til 

næste lokalrådsvalg i 2021.  

I forbindelse med forårets planlagte borgermøde havde vi inviteret formanden for Kli-

ma- og Miljøudvalget, Claus Løwe Klostergård til at fortælle om Silkeborg Kommunes 

netop vedtagne klimastrategi. Selv om der nu er gået et halvt år siden vedtagelsen af 

klimastrategien er den jo ikke blevet mindre aktuel, snarere tværtimod. Vi håber der-

for stadig på at få besøg af udvalgsformanden i forbindelse med vores borgermøde. 

http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborg.dk/
https://silkeborg.dk/Kommunen/Politikker-planer-og-strategier/Planstrategi
https://silkeborg.dk/Kommunen/Politikker-planer-og-strategier/Planstrategi
https://silkeborg.dk/Kommunen/Politikker-planer-og-strategier/Byudvikling-og-planlaegning/Kommuneplan


Følg med på vores Facebook-side, hvor vi vil offentliggøre mødedatoen, så snart den 

er fastlagt. 

 

Masser af aktivitet i Sejs-Svejbæk 

Selv om det har været sommer og ferietid, så har der hen over de seneste måneder 

været masser af aktivitet i Sejs-Svejbæk. Flere af de projekter, der har været under-

vejs i adskillige år, og som har givet anledning til både debat, flere års forarbejde og 

politiske beslutninger, er nu så småt begyndt at blive realiseret. 

I den del af Carls skov langs Sejs Søvej, hvor de nye boldbaner skal ligge, har områ-

det ændret karakter i takt med, at træer er blevet fældet og kørt væk, så arealet kan 

blive forberedt til det nye formål. 

Også forberedelserne til byggeriet af den nye daginstitution er godt i gang. For dem, 

der bor på eller i nærheden af Langdalsvej, er det formentlig også blevet godt modta-

get, at der i forlængelse af den nuværende Tværdalsvej er anlagt ny vej som de store, 

tunge køretøjer kan benytte i forbindelse med byggeriet af den nye institution. 

Så inden længe kan beboere i Sejs-Svejbæk glæde sig over både nye boldbaner og ny 

daginstitution. 

 

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 Jens Ste-

ge Philipsen. 

 

Følg Sejs-Svejbæk Lokalråd her: 

www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborg.dk 
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