Redegørelse for lokalrådets arbejde 2019 og 2020
Siden sidste Borgermøde marts 2019:
•

Vi har afholdt 14 lokalrådsmøder og lavet 21 nyhedsbreve.

•

Maj 2019. Vi afgav høringssvar til Lokalplan 36-013.
Bygningshøjden må være maks. 8,5 m til tagryg over eksisterende terræn.
Lokalrådet anbefaler 1-plansbyggeri og en maximal byggehøjde på 5,5 m i stil med det
som er bestemt for Delområde I i Langdalsparken og for Delområde II i lokalplan 36-004.

•

Juni 2019. Vi afgav forhøringssvar til det som senere blev til kommuneplantillæg 51 og
lokalplan 36-014 for butik og boliger ved Julsøvej i Sejs-Svejbæk.
Lokalrådet foreslår, at man laver en gennemtænkt plan for detail- og anden handel i SejsSvejbækområdet. En udvidelse af detailhandel til ”Mascotgrunden” løser nogle
udfordringer på den korte bane. Man risikerer samtidig, at skabe nye problemer, bl.a.
trafikale problemer. Lokalrådet efterlyser en gennemtænkt langsigtet plan.
Maj 2020 – nu. Vi har kontaktet kommunen om jord-bjerget der er placeret i den grønne
kile i lokalplanområde 36-004. Vi afventer svar.

•
•

September 2020. Vi har været i dialog med kommunen omkring støjgener ved
Ladepladsen. Der var indkommet forslag til at fjerne af bord/bænke, badebro, toiletter
og flisebelægning.
Lokalrådet mener, at ladepladsen overvejende bliver brugt til rekreative formål til
glæde og gavn for beboerne i Sejs-Svejbæk. Fjernes de rekreative muligheder går det
primært udover områdets lokale beboere. Kommunen har taget lokalrådets
kommentarer til efterretning.

•

Oktober 2020. Vi afgav høringssvar til Kommuneplanforslaget 2020-2032.
- ønske om en tidsvareden cykelstil mellem Sejs-Svejbæk og Silkeborg.
- 36-B-41 - Nyt boligområde ved Sindbjerg Mosevej bør udgå af kommuneplansforslaget.
- 36-B-25 - Boligområde ved Linå Vesterskov bør udgå af kommuneplansforslaget.
- 36-B-27 - Tæt-lave boliger på Brassøvej bør udgå af kommuneplansforslaget.

•

Februar 2021. Vi afgav høringssvar til Silkeborg Kommunes forslag til
kommuneplantillæg 51 og lokalplan 36-014 for butik og boliger ved Julsøvej i SejsSvejbæk:
- der bør laves en gennemtænkt langsigtet plan for detail- og anden handel i SejsSvejbæk området.
- der bør stilles større krav til bæredygtighed for nyt erhvervsbyggeri i kommunen.

- Der bør være fokus på ikke at skabe nye trafikale problemer.

•

December 2019. Gorm Falsig Pedersen trak sig fra lokalrådet. Stort tak til Gorm for
indsatsen.

•

December 2020. Jens Phillipsen trak sig fra lokalrådet. Stort tak til Jens for indsatsen.

