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Borgermøde 11. marts:
Klimaet og det lokale engagement
Nu er det igen tid til forårets vedtægtsbestemte borgermøde, hvor Sejs-Svejbæk Lokalråd inviterer til den årlige gennemgang af, hvad vi har beskæftiget os med i det
seneste års tid.
Som vi ofte har gjort, har vi også denne gang valgt et tema med en gæst udefra. I år
har vi inviteret Claus Løwe Klostergård (Å), som er formand for Silkeborg Kommunes
Klima- og Miljøudvalg. På borgermødet vil han fortælle om tankerne bag Silkeborg
Kommunes netop vedtagne Klimastrategi (2020-2025), som skal sætte retningen for
de kommende fem års klimaindsats med det formål at mindske udledningen af drivhusgasser. Det får naturligvis også betydning for os som borgere i kommunen. Strategien gælder både for kommunen som virksomhed og som geografisk område. Strategien er sendt ud i fire ugers offentlig høring og vil efter endelig vedtagelse i løbet af
de kommende måneder blive konkretiseret i handleplaner m.v.
Silkeborg Kommune ønsker ifølge klimastrategien at fremme det lokale engagement
på klimaområdet og vil støtte op om lokale, grønne løsninger. Kom og hør Claus Løwe
Klostergårds bud på, hvordan kommunen og lokale kræfter som bl.a. lokalrådet, skolen og lokale foreninger kan samarbejde om klimaudfordringen og inspirere til mere
grønne løsninger indenfor områder som energi, transport, affald og resourcer.
Suppleantvalg og vedtægtsændringer
Borgermødet, der som sædvanlig foregår i Multihuset, starter kl. 19.30. Mødet indledes med formand Anders Koeds årsredegørelse og kassererens fremlæggelse af regnskab for 2019, hvorefter vi skal vælge en revisor og en revisorsuppleant. Lokalrådet
foreslår desuden et par justeringer i vores vedtægter.
På mødet skal vi denne gang desuden vælge en eller flere suppleanter, da lokalrådet
netop nu står helt uden suppleanter frem til næste lokalrådsvalg i 2021. Så hvis du
har lyst til at prøve kræfter med lokalrådsarbejdet er chancen her nu. Er du interesseret i at høre nærmere, er du meget velkommen til at kontakte lokalrådet inden mødet,
men det er også muligt at melde sig som kandidat på selve mødet.
Mød op og vær med! Undervejs holder vi en lille pause med kaffe og te til de fremmødte. Hele dagsordenen for borgermødet kan du finde på lokalrådets hjemmeside.
Børnene i Sejs-Svejbæk – og i Linå
Der bor mange børn i Sejs-Svejbæk – og flere kommer til. Det er jo både godt og
livsbekræftende. Men det kniber med at skaffe lokale pladser til børnene i daginstitu-

tionerne. Desværre kniber det også med ledige arealer i lokalområdet der egner sig til
at bygge daginstitutioner. Derfor har Silkeborg Kommune nu planer om at bygge en
ny institution i Linå i nærheden af motorvejstilkørslen og allerede i løbet af i år forventer man, at der bliver behov for at også børn fra Sejs-Svejbæk kan blive indskrevet i
Linå. Organisatorisk vil den nye institution høre under Daginstitutionen Sejs-Laven. I
første omgang opsættes en midlertidig pavillion, men når den nye institution i Linå
står færdig vil den også omfatte børn fra vores lokalområde.
For at blive lidt klogere på institutionsplanerne og måske få indflydelse på, hvad der
kommer til at ske på området, har vi inviteret Børne- og Ungeudvalget til et møde hos
os.
Og a propos børn og unge – så er lokalplan 36-012, som giver mulighed for halbyggeri, boldbaner og udvidelse af Sejs Skole, snart en realitet. Se den vedtagne lokalplan på kommunens hjemmeside.
Husk at vores lokale vandrestikort (anno 2017) kan hentes på lokalrådets hjemmeside.
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