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Boblende ideer ved fremtidsværksted 

En meget inspirerende dag. For os i Sejs-Svejbæk Lokalråd var det en stor fornøjelse 

at opleve, hvordan snakken gik på kryds og tværs mellem de 23 forskellige deltagere 

fra forskellige lokale foreninger, institutioner og privatpersoner, som vi havde inviteret 

til fremtidsværkstedet i Multihuset den 15. november. Emnet var Sejs-Svejbæk i 

fremtiden: Hvad mangler vi? Hvad vil vi? Hvad kan vi? Og fællesnævneren var især 

fællesskabet, og hvordan vi får mere af det i vores lokalområde. Ideerne var mange, 

og de spredte sig fra små konkrete forslag til overskuelige projekter og store frem-

tidsvisioner. 

Lokalrådet drog hjem med hovederne fyldt med inspiration, taskerne fyldt med noter 

på gule sedler og store papirark med store overskrifter under armen. Vi er nu i gang 

med at danne os et overblik og forventer at være klar til næste fase af fremtidsværk-

stedet med nye arbejdsgrupper i starten af det nye år. Vi glæder os allerede! 

 

Forbedringer på vej til De Små Fisk 

I slutningen af november lykkedes det for lokalrådet at få godkendt vores ansøgning 

om penge til forbedringer ved De Små Fisk. Vi har holdt møder med Fritid og Kultur i 

Silkeborg Kommune, og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har nu godkendt vores 

ansøgning om 30.000 kr. til et forprojekt. I første omgang skal vi have oprettet et 

grønt partnerskab med lokale aktører, og vi håber selvfølgelig at det herefter lykkes 

os at skaffe finansiering til de konkrete forbedringer.  

 

Lokalrådet ønsker glædelig jul til alle 

Så lykkedes det også i år at få et juletræ til Sejs-Svejbæk. Vi fandt en sponsor. Vi 

fandt et træ i skoven. Vi fik træet fældet, og det vil i december lyse op i vores lokal-

område. 

Vi takker alle sponsorer og hjælpere: Leif & Lorentz for træet, Dagli’Brugsen for lyse-

ne på træet og for gløgg og æbleskiver, Lysdahl for at føre kranen, Borgerforeningen 

for kontakten til den uundværlige julemand og Konvex Aps v/Jan Lund for slikposer til 

de artige børn. 
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Lokalrådet ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår 2015 med 

håb om mange gode, fælles oplevelser i det nye år! 

 

Om De Små Fisk 

Lokalrådet har talt om De Små Fisk og en forbedring af området med f.eks. skovlege-

plads, naturaktivitetsplads eller lignende siden maj 2010. 

I forbindelse med indvielsen af hundeskoven i oktober 2010 blev den første kontakt til 

Naturstyrelsen etableret, og siden har Naturgruppen haft initiativet om området. Især 

har Karl Mørch fra Naturgruppen trukket et stort læs med mange ideer og kontakter, 

bl.a. et forskønnelsesprojekt omkring Jorn-stenen. I forbindelse med etableringen af 

Himmelbjergruten i 2012/13 blev lokalrådet opmærksom på de mange muligheder 

ved partnerskaber og Oplev Gudenaa, og siden da har også SSIF og andre aktører 

været på banen med gode input. 

Det er dejligt, at der nu er åbnet for et større projekt ved bevillingen af midler til for-

projektet, og lokalrådet ser frem til etableringen af et partnerskab med mange rele-

vante deltagere fra hele lokalområdet. 

Tovholder er lokalrådets næstformand Bjørk Fredslund Andersen, som også er med-

lem af Naturgruppen. 

 

 

 

       

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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