
Nyhedsbrev fra Sejs-Svejbæk Lokalråd 

April 2014 
 

www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk 

 

 

 

Velbesøgt borgermøde  

Der var lagt op til debat, da Sejs-Svejbæk Lokalråd onsdag den 19. marts inviterede 

til det årlige borgermøde, som denne gang foregik i Multihusets lille sal. Knap 40 bor-

gere var mødt op, og debatlysten viste sig at være stor både før, under og efter mø-

det. 

Lokalrådsformand Helle Præsius Busk indledte mødet med en redegørelse for lokalrå-

dets aktiviteter gennem det sidste års tid suppleret med enkelte tilbageblik på begi-

venheder fra den fireårige periode det tidligere lokalråd har siddet. På mødet blev del-

tagerne præsenteret for det nye lokalråd, der trådte til efter valget i november, og de 

fik også lejlighed til at hilse på vores nye byansvarlige, Peter Magnussen fra Silkeborg 

Kommune. 

Gennemgang af både redegørelse, regnskab og valg af revisorer forløb dog stort set 

uden debat. Kasserer Klaus Kirkegaard gennemgik regnskabet, som blev taget til ef-

terretning og der var herefter genvalg til både revisor Kirsten Andersen og revisor-

suppleant Christian O. Aagaard. Der var ingen vedtægtsændringer og heller ingen 

indkomne forslag til dagsordenen. 

 

Grønne tage – igen 

Men under punktet Eventuelt viste det sig, at kravet om grønne tage i det nye bolig-

område nord for banen i Svejbæk nok engang kunne bringe sindene i kog. Flere tog 

ordet, dels for at argumentere mod de grønne tage, dels for at få afklaret lokalrådets 

holdning. Helle Præsius Busk understregede, at vi som lokalråd i den aktuelle sag om-

kring eventuelle dispensationer især har forholdt os til selve processen omkring de 

offentlige politiske udmeldinger, da resultatet af en demokratisk beslutningsproces jf. 

Planloven ikke bør ændres med et pennestrøg. 

Byansvarlig Peter Magnussen afrundede debatten med en kort gennemgang af forlø-

bet omkring lokalplanen for Langdalsparken. Den blev godkendt sidste år og er selv-

følgelig i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, som er godkendt af Natursty-

relsen. Det træge grundsalg på grund af problematikken omkring de grønne tage har 

fået Plan-, Miljø- og Klimaudvalget til at sende en forespørgsel om dispensationer til 

vurdering i Naturstyrelsen. 

Lokalrådet nikkede ja til, at vi naturligvis vil se på sagen igen, hvis svaret fra Natur-

styrelsen giver anledning til en ny høringsperiode – uden at det dog betyder, at vi 

som lokalråd på forhånd har sagt ja eller nej til grønne tage. Lokalrådet har i øvrigt 

ingen beslutningskompetence i den sammenhæng, men vi er høringsberettiget part. 

 

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


Debat ved bordene 

Efter en kort pause hvor snakken gik livligt, var der kaffe på kanden, kage til den søde 

tand og dialogmøder ved mindre borde om de fire emner, som lokalrådet på forhånd 

havde valgt som aftenens temaer: Natur, trafik, klima – svarende til vores tre ar-

bejdsgrupper – plus kultur/idræt. Mange mødedeltagere smuttede dog inden temade-

batterne, men for lokalrådet var der god dialog, inspiration og flere gode ideer at hen-

te fra møderne ved de fire borde.     

 

Ny og bedre hjemmeside  

Vores hidtidige hjemmeside, som ellers har tjent os trofast næsten siden starten i 

2006, blev lukket ned fra midten af marts måned. Til gengæld skulle vores nye og 

langt mere dynamiske hjemmeside nu være kørende. Vi beklager, at der har været en 

kort periode helt uden hjemmeside, men til gengæld håber vi, at den nye side har 

været værd at vente på. Som noget nyt er der flere billeder end før, og den nye side 

fungerer også bedre på mobil og tablet, så du kan følge Sejs-Svejbæk Lokalråd hvor 

du end befinder dig. Koblingen fra hjemmesiden til vores Facebook-side er også gan-

ske enkel. Siden er som hidtil en underside til Silkeborg Kommunes hjemmeside og vil 

kunne søges derfra. Så kig forbi – ikke alt er på plads endnu, men vi arbejder stille og 

roligt på at udbygge siden med arkiv, billeder og – naturligvis – nye, aktuelle oplys-

ninger. 

 

 

Nyt, opdateret vandrestikort (2013) kan hentes på lokalrådets hjemmeside. 

 

 

Sejs-Svejbæk Lokalråd er 

Helle Præsius Busk (formand), Bjørk Fredslund Andersen (næstformand), Klaus Kirke-

gaard (kasserer), Aase I. Madsen (sekretær), Kirsten Kristensen, Karen Lykkegaard 

og Eske Eskesen. Suppleant Ole Graaberg. 

 

På www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk kan du læse nyheder, hørings-

svar og referater fra lokalrådets og arbejdsgruppernes møder. 

Mød os også på www.facebook.com/SejsSvejbaekLokalraad - klik ”synes godt om” 

vores side, så får du aktuelt nyt om vores aktiviteter. Vær i øvrigt opmærksom på at 

siden er offentlig – du behøver altså ikke have en personlig Facebook-profil for at 

kunne kigge med på siden. 
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