Forprojekt vedr. forskønnelse og udvikling af området ved ”De små fisk” i
Sejs-Svejbæk.
Der er fra flere sider i lokalområdet, fremsat et ønske om at give området ved ”De små fisk”
i Sejs en generel opgradering, samt at se på muligheder for udvikling af området. Der er et
stort ønske om at tilføre området en generel forskønnelse, samt at udvikle området, så dets
anvendelsesmuligheder øges. Området har en lang historie, og anses bredt for et dejligt sted
at komme. Området tiltrækker mange mennesker, særligt i sommermånederne.
Derfor ansøges der hermed om midler til gennemførelse af et forprojekt, således at der kan
udarbejdes en egentlig projektbeskrivelse med budget, med henblik på en realisering af
tanker og ønsker for området. Vedhæftet denne ansøgningen er et tilbud på et forprojekt
fra landsskabsarkitekt Bendt Nielsen, i Ry.
En forskønnelse og forbedring af området, vil være en medvirkende faktor til at trække flere
gæster ud i naturen, og dermed vil området kunne få en stor rekreativ effekt. Området skal
være en samlende kraft for lokalområdets og kommunens beboere og borgere, og
foreninger og institutioner vil få et sted at mødes, som vil kunne benyttes til mange fælles
aktiviteter. En forskønnelse af området, vil måske også kunne fungere som en medvirkende
faktor, til at trække flere borgere til Silkeborg kommune, samt kunne fungere som
trækplaster for turisme til området og kommunen generelt. En udvikling af området, vil også
være et stort aktiv for sejladsen på søerne og for ”Himmelbjergruten”, hvor kano- og kajakfolket og vandrere på stien mellem Ry og Silkeborg, vil få bedre forhold i forbindelse deres
ophold undervejs på ruten. De mange frivillige kræfter som er involveret aktivt i projekts
virkeliggørelse, vil efter færdiggørelsen være en række gode ambassadører for området,
samt hjælpe med at værne om dette.
De Små Fisk vil i forbindelse med OplevGudenaa’s og Gudenåkomiteens partnerskabsprojekt
om sejladsoplevelser på Gudenåen sandsynligvis blive udpeget som et af ca. 25
”krydsningspunkter” langs Gudenåen, hvor forskellige målgrupper (vandrere, cyklister,
bilister og sejlende) får del i samme faciliteter og formidling.
Området skal fremstå handicapvenligt, og det skal være brugervenligt for institutioner og
ældre borgere.
Der er i forbindelse med opgradering og udvikling af området, blevet drøftet følgende
emner:


En generel opgradering af grill- og bålpladser, samt af områdets bord-bænkesæt,
således at de ikke som nu, bliver etableret tilfældigt rundt på pladsen.












En ombygning/nybygning af toilet- og badeforhold, til gavn for eksempelvis de
overnattende kanofolk, og vandrefolket. F.eks. kan det ske i sammenhæng med en
nytænkning af områdets kiosk.
En indhegning af områdets skraldespande og containere, så dette skærmes mere af,
og dermed fremstår mere diskret i naturen.
En generel forbedring af skiltning og formidling på området, så det bliver nemmere
at finde rundt, samt at inspirere områdets besøgende til oplevelser i nærområdet.
Etablering af bedre forhold for de badende gæster, som blandt andet vil kunne
tilgodese behovet for at kunne holde øje med de mindste gæster, hvilket
eksempelvis vil kunne gøres ved at skrænten ned mod børnenes område planes ud.
Etablering af en naturlegeplads for de mindste og større børn, til stor gavn for lokale
og udefrakommende børnefamilier og kommunens institutioner.
En forbedring af forholdene for en række lokale foreninger, eksempelvis den lokale
kajakklub, hvilket vil kunne medvirke til at skabe mere liv på området, tiltrække flere
forskellige typer mennesker, samt være med til holde orden i området – jf. tanken
om ejerskabsfølelse.
Etablering af en friluftsscene, som institutioner og foreninger vil kunne have gavn af.

Aktører som lokalrådet vil invitere til at være med i et kommende partnerskab, omkring
realisering af projektet:











Sejs – Svejbæk lokalråd.
Sejs – Svejbæk idrætsforening.
Sejs – Svejbæk borgerforening.
Aktører i det lokale erhvervsliv.
Naturstyrelsen.
Visit Silkeborg.
Oplev Gudenåen.
Silkeborg kommune – kultur og fritid.
Friluftsrådet
Danmarks Naturfredningsforening

For-projektet ønskes færdigt ultimo 2014, hvorefter midler til gennemførelse af selve
projektet kan ansøges i forskellige puljer og fonde. Den fysiske realisering af projektet,
ønskes færdiggjort etapevis fra 2015 – medio 2016.

Med venlig hilsen,
Sejs–Svejbæk lokalråd og Sejs–Svejbæk idrætsforening.

