Sejs-Svejbæk Lokalråd
Møde onsdag den 19. februar 2014
Tid og sted for ordinært møde:

Kl. 19.00-22.00, Hasselvej 13

Mødeleder:

Helle Præsius Busk

Referent:

Aase I. Madsen

Deltagere:

Helle Præsius Busk, Bjørk Fredslund Andersen,
Aase I. Madsen, Klaus Kirkegaard, Kirsten Kristensen, Karen Lykkegaard, Eske Eskesen

Fraværende med afbud:
Dagsorden

Referat

1. Tema kl. 19-20: Besøg af byansvarlig Peter Magnussen
Gennemgang af kommune-, strukturog lokalplanlægning, den byansvarliges
tilbud og opgaver mv.

Peter fortalte om den byansvarliges rolle som
bindeled mellem lokalrådet og kommunen. Væsentligste arbejdsopgave er kommuneplanlægning. Peter sættes gerne på som cc i alle henvendelser til kommunen. Kontakt mindst én
gang i kvartalet, men tlf. og maile er altid åben.
Peter deltager gerne i en rundtur i lokalområdet
og på borgermødet den 19. marts 2014.
Silkeborg Kommune sender ofte sager til høring
hos lokalrådet før den offentlige høring. Husk at
det er kommunen der er planmyndighed, ikke
lokalrådene eller andre.
Sejs-Svejbæk er primært et boligområde, det er
usandsynligt med flere butikscentre.
Sejs-Svejbæk Nord (kommuneplan 2013): Der
er sø og skov til alle sider, derfor også mange
restriktioner i Sejs-Svejbæk. Silkeborg Kommune fik lov at udvide med en særlig forpligtelse og
skærpede bestemmelser. PMK-udvalget træffer
beslutning vedr. ansøgning om dispensation for
grønne tage den 10. marts 2014.
En strukturplan ligger mellem kommuneplan og
lokalplan, den er ikke bindende for kommunen.
Lokalplanen derimod er juridisk bindende. Forbindelsesvejen bag bebyggelsen er pt. på tegnebrættet, men økonomien ikke afsat endnu.
Spørgsmål vedr. Sejs Søvej 87, søsiden – cykelskur blev til beboelseshus, PM kigger på det.

2. Underskrift af referater

Næste møde

3. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

4. Korte meddelelser siden sidst

Kl. 20.00-20.15

a) Formand

Henvendelser, post mv.:
 21.1.: Korrespondance med byansvarlig
 24.1.: Om togfond, se pkt. 7 a)
 4.2.: Anmodning fra SSIF, Multibane-støtte

 6.2.: Respons vedr. bytorv, se pkt. 5 c)
 10.2.: Beplantning v/SIS, se pkt. 7 b)
 11.2.: Indk. Himmelbjergmøde, se pkt. 7 b)
 11.2.: Svar vedr. lokalplaner, byansvarlig
Nyhedsbreve og presseklip siden seneste
møde den 13. januar 2014 Se sidst i referatet
b) Næstformand

Tillykke til Bjørk, som er nyt medlem af Nærdemokratiudvalget. Første møde 17. marts 2014.

c) Kasserer

Vi har kun 50 kr. tilbage i kassen, ny bevilling
for 2014 forventes i marts.

d) Sekretær

Intet nyt.

e) Henvendelser fra borgere
26.1. Vedr. læskur på Julsøvej
4.2. Grønne tage v/Langdalsparken

Læskur etableres som udgangspunkt ikke på
privat grund. Kirsten tager sagen op med
grundejer for om muligt at finde en løsning.

f) Andre, eks. Teknik- og Miljøafdelingen (TM) og Nærdemokratiudvalget

Nærdemokratiudvalgets møder

5. Nyt fra arbejdsgrupperne

Kl. 20.15-20.25

a) Natur
Næste møde den 26. februar 2014

Kommentar: Stien om Christiansmindefredningen er ufremkommelig på grund af meget våd
jord. Reetablering af sti bag grundene ønskelig.

b) Klima
Møde den 21. januar samt møde hos
Energimidt den 22. januar 2014

Ingen møder siden sidst.
Mødet hos EnergiMidt gik fint, men førte ikke til
nogen konkret aftale. To lokalråd deltog.

c) Trafiksikkerhed
Møde med Frank Borch-Olsen m.fl.
v/butikscentret den 20. januar
2014, forslag til handling.
Kommissorium for trafiksikkerhedsgruppen, forslag fra Kirsten/Karen.

Kirsten og Karen mødtes ved Brugsen/Rema
med Frank Borch-Olsen og Flemming F. Christensen fra Silkeborg Kommune. Skitse med
krydsningshelle, som kræver at tre parkeringspladser fjernes. De handlendes accept er nødvendig. Trafikgruppen går videre med sagen.
Kommissorium/formålsparagraf udarbejdes.
Forslag om trafiktælling flere steder i kommunen, evt. via lokalrådene.

6. Sager til beslutning

Kl. 20.40-21.20

a) Lokalplan for Langdalsparken
v/Helle
10 gode råd til PMK. Forberedelse af
skriftlig kommentar inden PMKmøde den 10. marts 2014, på baggrund af møde 11. februar 2014.

De gode råd til brug for PMK-seminar den 4.
marts 2014 blev drøftet. Et brev sendes til udvalgsmedlemmerne inden det ordinære møde,
cc. byansvarlig.

b) Forberedelse af borgermøde
2014 ud fra politikermødet den
22. oktober 2013 v/Helle
Drøftelse jf. mødet den 13. januar,
se november måneds nyhedsbrev
samt Helles interne noter (tidl. bilag): Fremtidsværksted, skabelsen
af fælles forum for Sejs-Svejbæk.

Vi mødes kl. 18. Faste punkter på borgermødet:
Redegørelse, regnskab og præsentation af lokalrådsmedlemmer.
Tema: Opdeling i tre grupper svarende til arbejdsgrupperne Natur, Trafik og Klima. Vi fordeler os mellem grupperne med mindst en repræsentant fra hver arbejdsgruppe. Desuden Kultur
og fritid (vi spørger Keld Meldgaard). Hver grup-

NB: Præsentation af lokalrådsmedlemmerne.
Redegørelse for lokalrådets arbejde.
Regnskab 2013.
Vedtægtsændringer?

pe forbereder et lille oplæg, som sendes rundt til
lokalrådet pr. mail.
Arbejdsform: Post-it-sedler, Kirsten kommer
med stort papir til notater. Mødet afsluttes med
kort, fælles opsamling fra indlederne. Lille sal er
bestilt, der serveres kaffe, te og kage.

c) Klimatilpasningsplan v/Aase
Klimatilpasningsplan og kommuneplantillæg nr. 3 i høring. Se vores
eget høringssvar forberedelse klimatilpasningsplan, indsendt 18. august
2013. Forslag fra Klimagruppen.
Frist den 28. februar 2014.

Klimagruppen kigger planen igennem og sender
et forslag til høringssvar til lokalrådet pr. mail.

d) Godkendelse af forretningsorden
v/Helle
På baggrund af revision den 13. januar 2014, bilag.

Godkendt.

e) Juletræ 2013 v/Helle (udsat)
Evaluering og fremtidigt samarbejde
med Dagli’Brugsen. Arrangementer i
lokalområdet, som torvedag, juletræ, Store Gudenaa-dag bør holdes i
samarbejde på tværs i lokalområdet, inddrage både borgerforening,
idrætsforening, skole m.fl. jf. lokalrådets vedtægter (revision)

Udsat.

7. Sager til efterretning

Kl. 21.20-21.35

a) Togdrift og letbane-linje, fortsat
v/Aase og Klaus
Holdning jf. februar måneds nyhedsbrev. Forlig januar 2014. Se
”Ny bane Århus-Silkeborg rapport
feb 2012”. Tilbud om togfond-oplæg
v/Andreas Steenberg (R)

Udsat.

b) Stier i Sejs-Svejbæk (udsat)
Stien ved Sejs Engen m.fl. (Klaus)
Stien ved SIS-grunden (Helle), svar
Himmelbjergruten, Gudenaa Partnerskaber (Helle), her er indkaldt til
partnerskabsmøde den 26.2.2014

Se pkt. 5 a).
Der rykkes for beplantning ved SIS-grunden.
Skolesti gennem Carls skov, forslag om evt. lejeaftale, Poul Erik Thystrup tager kontakt.

c) De Små Fisk, Gudenåprojekt og
naturaktivitetsplads v/Aase
Orientering om korrespondance. Er
nogen interesseret i at supplere
Aase i arbejdsgruppen?

Møde mellem Karl, Keld og Aase i mandags aflyst og udsat til senere. Kirsten og Bjørk vil gerne være med i gruppen vedr. De Små Fisk.

d) Forsyningens plads på Strandvejen v/Helle

Helle rykker for svar.

Borgerhenvendelse, der er rykket
for en plan, er ikke modtaget.
e) Lokalrådets hjemmeside v/Aase
Ny hjemmeside februar 2014

Aase arbejder videre.

f) Borgdalsvej, vandproblemer og
udkørsel Nyløkkevej v/Eske
Fremsendt brev, bilag.

Eske har sendt henvendelse til Silkeborg Kommune.

g) Status motorvejsbyggeri v/Eske
Losseplads, tidsplan, lysregulering.

Eskes korrespondance til naturgruppen videresendes til alle.

h) Hattenæsvænget, klagesag
v/Helle
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget er
den 3. februar 2014 orienteret om
klagesag: Udpegning af § 3 mose –
påklaget og afgjort i Naturklagenævnet (kommunens afgørelse blev
stadfæstet), Naturklagenævnets afgørelse er efterfølgende blevet indbragt for domstolene.

Orientering.

8. Status vedr. igangværende sager,
orientering v/Helle






Parkering ved Klub på Sejs Søvej,
Trafiksektion, videresendt?
Hundeposetekst ved Hundeskoven
Bibliotekscafé, Multihusets initiativ.
Omklædningsrum i Multihuset er i
gang (selv)
Multibane ved SSIF/Sejs Skole

9. Nyhedsbrev, PR og hjemmeside

Kl. 21.35-21.40
Intet nyt siden sidst.

Kl. 21.40-21.50

a) Foreningsnyt (deadline 20. februar
2014). Hvilke aktuelle opfordringer
kan medtages?

Især borgermøde-indhold inklusiv foto af det
nye lokalråd.
Eventuelt: Togfond, lokalplan Langdalsparken.

b) Presse/fotos

Pressemeddelelse og annonce udsendes forud
for borgermødet.

c) Hjemmeside og Facebook v/Aase
10. Dagsordenforslag til næste møde
den 26. marts 2014

Kl. 21.50-21.55

Opfølgning borgermøde, proces for fremtidig udvikling mv.

Kommunikation – af hvem, hvordan.
Fremtidsværksted til efteråret?

11. Eventuelt

Kl. 21.55-22.00
Intet.

Nyhedsbreve og presseklip siden den 13. januar 2014:
14. januar: MJA, artiklen To skridt frem – og et tilbage – for hurtigtog til Aarhus
16. januar: MJA, artiklerne Udvalg støtter nyt stort sommerhus trods advarsler + Lars Faarup (S): Vi får den lige i
hovedet igen + Gorridsen vil have skub i grundsalg i Svejbæk + Ny bane til Aarhus kører på skinner
17. januar: MJA, artiklen Ny nærbane via Galten skal følge motorvejen
18. januar: MJA, artiklerne Nu skal husejere betale for gadelys + 900 borgere reagerede på lysregning + Helt nye
tider på vej for togene ved Silkeborg + Forslag om ny regionalbane Silkeborg-Aarhus m.fl.
23. januar: MJA, artiklen Lyskryds ved Hårup bliver stærkt forsinket
25. januar: MJA, artiklen Hvem vil være politiets forlængede arm?
27. januar: MJA, læserbrevet Ny jernbane Aarhus-Silkeborg?
30. januar: MJA, notits Nyt lokalråd på vej (i Laven)
31. januar: MJA, artiklen Saunabåd gik op i røg
3. februar: MJA, læserbrevet Lov til – mulighed for! (om vejlys)
5. februar: MJA, artiklen Gorridsen: en klage om dagen er for meget
5. februar: FN, januar måneds nyhedsbrev
6. februar: MJA, artiklerne Svejbæk-byggeri bliver gjort færdigt + Skolelukning årsag til nyt lokalråd i Laven
8. februar: MJA, artiklen Borgdalsvej lukket i vinterferien
12. februar: MJA, kronikken Hip hurra for Asger runder jo en milepæl
13. februar: MJA, artiklen Aalekroen har skiftet forpagter
14. februar: MJA, artiklen Gorridsen: Vi skal informere bedre (og ”hør borgere først”)

