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Kommentar til Forslag til Udviklingsstrategi 2028
Sejs-Svejbæk Lokalråd har drøftet Silkeborg Kommunes forslag til Udviklingsstrategi 2028 og
har følgende kommentarer:
Overordnet mener vi, at naturen i Sejs-Svejbæk er særdeles attraktiv for både os, der bor her,
og for tilflyttere. Men den er trængt på grund af mange udstykninger, nybyggeri og vejanlæg i
de senere år. Især har motorvejsbyggeriet gjort store indhug i skov og åbne arealer i udkanten
af vores lokalområde, og i de kommende år vil det samme ske, når den nye jernbane skal anlægges.
Derfor er det vigtigere end nogensinde at skåne og bevare den natur, vi stadig har i vores lokalområde. Alternativet er, at vi mister vores særkende og det mest attraktive, vi har i SejsSvejbæk.
Sejs-Svejbæk Lokalråd ønsker derfor, at alle tiltag, der gavner vores natur og som inspirerer
til borgernes aktive glæde for og brug af naturen i lokalområdet, skal fremmes.
Eksempler på aktiviteter i lokalområdet der kan fremme dette:
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cykler – færre biler
leg i naturen
sundhed i det fri
fælles udendørsaktiviteter
og bedre offentlige mødesteder i naturen

Konkrete forslag og idéer, der kan videreudvikles





Forbedring af området ved De Små Fisk med nye og bedre faciliteter og aktivitetsmuligheder for alle aldersgrupper (toiletbygning, overdækkede sidde-/spisepladser, sejlads, scene
til musik og teateraktiviteter osv.).
God, bred cykelsti mellem Silkeborg og Sejs – gerne med gadelys på Sejsvej gennem skoven i udkanten af Silkeborg.
Bedre parkeringsmuligheder for både cykler og biler (cykelparkering flere steder både i
Sejs-Svejbæk og i Silkeborg centrum, flere P-pladser ved Nåege m.m., billig P-takst i midtbyen til korttidsparkering til gavn for kunder og handlende i midtbyen)







Langtidsparkering uden for Silkeborg centrum, eventuelt kombineret med shuttlebus ved
større Silkeborg-begivenheder i Silkeborg (Regatta, Riverboat, større sportsbegivenheder
m.m.).
Lokal bog/it-café (f.eks. i Multihuset i Sejs) med bogbytte, it-hjælp, hjælp til netbank og
digital postkasse osv.
Udvidede åbningstider i daginstitutionerne (efter kl. 17), så især enlige kan påtage sig at
arbejde på skæve tidspunkter af døgnet i et samfund, der ”aldrig sover”.
Udvikling af nye events og aktivitetsmuligheder der skaber fællesskabsfølelse og dynamik i
lokalområdet, f.eks.
o Målrettede aktiviteter for aldersgruppen 12-18 årige behøver ikke nødvendigvis at
foregå i Silkeborg. Måske kunne de også ind i mellem etableres i lokalområderne.
o Kommunal opbakning til lokale ildsjæle kunne øge effekten af lokale initiativer, der
fremmer genbrug, økologi og grøn omstilling med affaldssortering og mindre affaldsmængder osv.

Specielt omkring lokalråd og nærdemokrati




Fælles temamøder for lokalrådene omkring overordnede temaer, som har relevans for alle
kommunens lokalområder (f.eks. cykelstier).
Økonomiske overslag over lokalrådenes ønsker til udvikling i lokalområderne.
Kontakt til tilflyttere til lokalområdet f.eks. velkomsthilsen fra Silkeborg Kommune med
kontaktoplysninger.

Vi håber, at nogle af vore forslag kan integreres i Udviklingsstrategi 2028.
Med venlig hilsen

Helle Præsius Busk
Formand for Sejs-Svejbæk Lokalråd
Mail: helle.busk@skolekom.dk

