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Borgermøde 7. oktober – med afstand - ER AFLYST
Det skulle have været afholdt 11. marts. Med formandens årsredegørelse og kassere-

rens gennemgang af regnskab for 2019 og budget for 2020. Og med gæsten udefra, 

som kunne fortælle om den netop vedtagne klimastrategi i Silkeborg Kommune. 

Men så kom corona. Vores borgermøde blev udskudt til senere. Nu har vi sat dato på 

– og med nye udbrud af coronavirus og nye restriktioner er der stadig en lille usikker-

hed. Men vi håber det bliver muligt at gennemføre borgermødet onsdag 7. oktober. Vi 

har reserveret Multihusets store sal, som i disse coronatider højst kan rumme 100 

personer, og måske bliver antallet begrænset yderligere. Under alle omstændigheder 

lukker vi dørene, inden vi bliver for mange forsamlet, så det er altså først til mølle, 

hvis du vil deltage. Og altså: Borgermødet er AFLYST, se også Facebook-siden!
Indholdet er der derimod ikke ændret ved. Lokalrådsformand Anders Koed og kasse-

rer Majbritt Holden Boye vil gennemgå lokalrådets aktiviteter i 2019 – og vil derud-

over også kigge lidt fremad. Vi har desuden et forslag til vedtægtsændringer, og der 

bliver også plads til kommentarer og spørgsmål. Og så håber vi stadig at det lykkes at 

finde en suppleant eller to til lokalrådet. Er du interesseret i en suppleantpost er du 

meget velkommen til at henvende dig til lokalrådsformand Anders Koed før mødet el-

ler du kan stille op til valg på selve borgermødet. 

Efter den formelle del af borgermødet vil formanden for Klima- og Miljøudvalget i Sil-

keborg Kommune (SF), Claus Løwe Klostergård præsentere kommunens klimastrate-

gi, som blev vedtaget i starten af 2020, og han vil fortælle, hvilke klimatiltag kommu-

nen satser på i den kommende tid. Byrådet har besluttet, at kommunen som virksom-

hed skal være CO2-neutral i 2025 og klimastrategien er et skridt på vejen til at reali-

sere målet.   

Kom og deltag i debatten. Men ikke i Multihuset 7. oktober kl. 19.30, til foråret 2021   

100 + 100 til borgermøde 

Salen var fyldt til sidste stol, da vi 1. september – på trods af corona-restriktioner – 

kunne holde borgermøde om kommuneplanen med 100 deltagere i Multihusets store 

sal. Borgermødet var arrangeret af lokalrådet i samarbejde med Silkeborg Kommune, 

og det blev samtidig premieren på en online-streaming, som gjorde det muligt at del-

tage i borgermødet uden at være til stede i salen. Og det benyttede ca. 100 menne-

sker sig faktisk af, hvilket må siges at være fint. Du kan finde optagelsen på Silkeborg 

Kommunes Facebookside og via lokalrådets Facebookside. 

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


Kommuneplanen, som er i høring netop nu, gælder for perioden 2020-2032. På mødet 

var der især interesse for at debattere to områder med forslag til ny byudvikling, 

nemlig Sindbjerg Mosevej, som efter planen skifter fra landzone til byzone og et for-

slag om et nyt boligområde i Linå Vesterskov i den nordøstlige del af Svejbæk. Kom-

muneplanforslaget blev præsenteret af de kommuneplanansvarlige fra forvaltningen 

mens debatten blev styret af formanden for Plan- og Vejudvalget, Hans Okholm (SF). 

Især presset på natur og institutioner og de overordnede trafikale udfordringer i vores 

lokalområde prægede debatten. Planen er i høring frem til 12. oktober, som er fristen 

for at sende høringssvar. Så hvis du har kommentarer til kommuneplanforslaget, skal 

du huske at sende dit høringssvar senest den dag. Den endelige kommuneplan for-

ventes vedtaget af byrådet til december. 

 

Byggearbejde i gang 

I Sejs-Svejbæk er der mange planer og projekter i gang som ikke venter på vedtagel-

sen af kommuneplanen. Forarbejdet til byggeriet af den nye daginstitution ved Borg-

dalsparken er i fuld gang med anlæg af midlertidig vej, jordarbejde og indhegning af 

byggepladsen. Institutionen skal efter planen stå klar i slutningen af 2021, og det er 

der vist mange forældre i Sejs-Svejbæk der glæder sig til. Også ved sportspladsen på 

Sejs Søvej er arbejdet gået i gang. Her blev træerne ryddet for adskillige måneder 

siden, og nu er der også sat hegn op, så forberedelsen til de nye boldbaner kan gå i 

gang og skabe ekstra plads til dem, der gerne vil boltre sig på banerne. 

 

  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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