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Kommuneplan i høring 

Silkeborg Kommune har nu sendt forslaget til ny kommuneplan i høring.  

Kommuneplanen er den overordnede ramme for udviklingen i Silkeborg Kommune, og 

frem til 12. oktober har både du og alle øvrige borgere i kommunen mulighed for at 

nærlæse kommuneplanforsalget og sende dit høringssvar, så alle synspunkter kan 

blive repræsenteret og behandlet, inden byrådet vedtager den endelige kommuneplan 

sidst på året. Kommuneplanforslaget er grundigt beskrevet på kommunens hjem-

emside, hvor man kan søge direkte på Sejs-Svejbæk og se i hvilke områder der f.eks. 

er planer om boliger. Det er også her, via hjemmesiden, man kan sende sit hørings-

svar direkte til kommunen.  

Kommuneplanforslaget, som gælder perioden 2020-2032, omfatter naturligvis hele 

kommunen. Og lige så selvfølgeligt vil vi i Sejs-Svejbæk Lokalråd især fokusere på, 

hvilke ændringer der kan komme i vores eget lokalområde.  

En lang række borgermøder om kommuneplanen holdes rundt omkring i kommunen, 

og mødet i Sejs-Svejbæk blev allerede i foråret fastsat til 1. september – i håb om at 

vi kunne afholde mødet i Multihuset på trods af corona-restriktioner. Mens dette skri-

ves har vi endnu ikke holdt borgermødet, men forhåbentlig er det blevet afviklet med 

både god stemning og god debat. Læs om mødet på lokalrådets side på Facebook. 

Har du kommentarer, spørgsmål eller ideer, der vedrører vores lokalområde i kom-

muneplanen, er du velkommen til at kontakte lokalrådet, som også sender et officielt 

høringssvar med vores bemærkninger til kommuneplanforslaget. Høringsfristen er 12. 

oktober.  

 

Borgermøde igen 7. oktober 

Allerede i oktober holder vi igen borgermøde. Det drejer sig om vores vedtægtsbe-

stemte borgermøde, som oprindeligt skulle være afviklet i marts måned. På grund af 

corona-risiko måtte vi desværre aflyse mødet i foråret, men nu håber vi det kan lyk-

kes, når vi 7. oktober igen inviterer til borgermøde. 

Som oprindelig planlagt skal vi høre lokalrådsformand Anders Koed fortælle om lokal-

rådets aktiviteter i 2019 og vi skal også have fremlagt årets regnskabsresultat. På 

mødet er der naturligvis også plads til spørgsmål om lokalrådets arbejde. Derudover 

håber vi at få valgt en eller flere suppleanter. 

Som en afrunding af mødet byder vi velkommen til formanden for Klima- og Miljøud-

valget, Claus Løwe Klostergård (SF), som har lovet at fortælle om perspektiverne i 

kommunens klimastrategi.  

http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborg.dk/
https://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/11#/14304


Vi håber at se mange til mødet. Men vær samtidig opmærksom på, at på grund af co-

rona-restriktioner kan vi højst være 100 personer i Multihusets store sal. Skulle der 

møde flere op, bliver vi desværre nødt til at afvise dem ved døren. Så det er altså 

først til mølle. 

Mødet starter kl. 19.30 og vi byder også på en kop kaffe eller te i pausen. Dagsorden 

til mødet kan du finde på lokalrådets hjemmeside.  

 

Suppleant – er det dig? 

Som varslet allerede i foråret har vi i lokalrådet brug for en eller flere suppleanter. For 

tiden har vi de syv medlemmer af lokalrådet vi skal være. Men vi mangler supplean-

ter. Derfor vil vi på borgermødet 7. oktober gerne have valgt en eller flere supplean-

ter, der kan træde til, hvis behovet opstår. Som suppleant er du også meget velkom-

men til at deltage i møderne og vil på den måde få et indblik i, hvad lokalrådet be-

skæftiger sig med. Måske kunne et lille kig ind i lokalrådets arbejde endda give lyst til 

at stille op som kandidat til næste års lokalrådsvalg.  

Vil du vide mere, så kontakt et af medlemmerne i lokalrådet og hør nærmere. Opga-

ven som suppleant er meget overskuelig – og endda interessant! – og giver samtidig 

et godt indblik i, hvad der sker i vores lokalområde. 

 

 

 

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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