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Kommuneplanen vedtages 

Mange måneders forarbejde med den kommende kommuneplan, både i byrådet, i lo-

kalrådene og rundt omkring i kommunen, er nu forbi, og hundredvis af høringssvar er 

landet hos politikere og embedsmænd, herunder også høringssvaret fra Sejs-Svejbæk 

Lokalråd. Den endelige vedtagelse af kommuneplanen er lige på trapperne, mens det-

te skrives. Kommuneplanen gælder som den overordnede ramme om Silkeborg Kom-

munes planlægning frem til 2032, og du kan studere detaljerne i den vedtagne kom-

muneplan på kommunens hjemmeside. Her kan du også se, hvad byrådet har beslut-

tet der skal ske for vores lokalområde i de kommende år. 

 

 

De Små Fisk trænger til fornyelse 

I efterhånden mange år har Sejs-Svejbæk Lokalråd sammen med andre lokale intere-

serede arbejdet for at skabe fornyelse og forskønnnelse ved De Små Fisk. Området er 

meget eftertragtet, både for os, der bor i lokalområdet og for turister og andre, der 

kommer på besøg udefra. Især om sommeren. 

Men faciliteterne er ikke helt, som vi kunne ønske os. Derfor oprettede vi et lokalt 

partnerskab omkring De Små Fisk, som lokalrådet stadig er aktiv part i. Og det lykke-

des faktisk for fire år siden at få tilsagn om støtte fra Friluftsrådet og året efter også 

fra Silkeborg Kommune, i alt tre millioner kroner. Men forbedringerne lader stadig 

vente på sig, så nu forsøger vi at få mere skub i det, bl.a. gennem nye fondsansøg-

ninger og kontakt til Silkeborg Kommune. Så måske sker der noget i 2021.  

 

 

Juletræet lyser i  

Sejs-Svejbæk – trods corona 

Selv om vi i år ikke har haft mulighed for at afholde vores traditionelle julearrange-

ment i forbindelse med at vi tænder juletræet, så kan vi i det mindste stadig glæde os 

over, at træet lyser som det plejer ved Dagli’Brugsen i hele december måned.  

Træet er i år sponsoreret af Carl Strunge – tak for det. Men på grund af corona har vi 

desværre ikke haft mulighed for at hilse på hinanden, spise æbleskiver og drikke 

gløgg og saftevand foran butikken dagen før 1. søndag i advent som vi plejer. 

Julemanden plejer jo også at være til stede, når træet tændes, men så må vi håbe, at 

vi møder ham på et andet tidspunkt inden jul. For en jul uden julemand – det går jo 

ikke. 

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


2020 har været et ganske særligt år med de mange corona-restriktioner. Nu håber vi 

på, at 2021 byder på mere normale tilstande, så vi kan mødes i løbet af året til både 

borgermøder, julearrangement og meget andet. 

 

Sejs-Svejbæk Lokalråd ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

 

  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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