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Borgermøde kigger fremad – og bagud
På borgermødet den 4. marts havde godt 20 borgere valgt at deltage i debatten om
fremtiden for vores lokalområde sammen med de syv medlemmer af lokalrådet. Deltagerne fordelte sig efter interesser i fem grupper med fyldte kaffekopper og overskrifterne kultur, natur, infrastruktur, fællesskaber og trivsel. Overskrifterne var et
sammenkog af det, der kom ud af vores fremtidsværksted i november. Det er nu op
til lokalrådet i samarbejde med interesserede borgere at få samlet brikkerne til det,
der skal blive til vores fælles udviklingsstrategi.
Udover at skue fremad er det årlige borgermøde også den vedtægtsbestemte anledning til at se bagud. Lokalrådsformand Helle Præsius Busk redegjorde for lokalrådets
aktiviteter i 2014 og fremhævede især tre emner der har fyldt meget i det seneste år:


En lokalplan der er til at stole på – med henvisning til debatten om dispensationer fra grønne tage i de nye boligområder Langdalsparken og Kildebuen i Svejbæk.



De Små Fisk – hvor der nu er oprettet et grønt partnerskab, som arbejder på
den projektbeskrivelse der forhåbentlig kan skaffe penge til forbedrede faciliteter og muligheder i området.



Fremtidsværksted – som startede med en spændende dag i november, og som
gerne skulle munde ud i en udviklingsstrategi som kan blive vores fælles kompas fremover.

Også tre sundhedsarrangementer i efteråret og et tættere samarbejde med SSIF er
noget af det, der kan pege fremad til nye, fælles aktiviteter i det kommende år.
Bjørk Fredslund Andersen, som er lokalrådets tovholder i partnerskabet vedrørende
De Små Fisk, gav en beskrivelse af projektet som det tegner sig nu. Samarbejdet lover godt med bred interesse og et godt samarbejde med både Silkeborg Kommune og
Naturstyrelsen.
Desuden fremlagde kasserer Klaus Kirkegaard årets regnskab, som desværre viste
underskud bl.a. på grund af borgermøde og fremtidsværksted. Vi håber dog på forbedringer i næste års regnskab.
Kirsten Andersen blev genvalgt som revisor og Ole Rydborg nyvalgt som revisorsuppleant.

Holten, Rytterholt og De Små Fisk
Silkeborg Kommune er på vej med en ny lokalplan for områderne Holten og Rytterholt. Lokalplanen handler mest om at få defineret, i hvor høj grad områderne skal bevare deres karakter af sommerhusområde. Kommunen udsendte et debatoplæg og
indkaldte til et debatmøde i februar, hvor også Sejs-Svejbæk Lokalråd deltog. Næste
skridt er, at der formentlig udarbejdes et forslag til en lokalplan, som kommer til høring i løbet af sommerhalvåret. Følg med i processen på kommunens hjemmeside,
hvor du kan finde referatet fra Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets møder under Politik/dagsordner og beslutninger. Giv meget gerne dit besyv med under høringsprocessen.
Partnerskabet vedrørende De Små Fisk holder møde i april og her er det planen, at de
mange ønsker og forslag skal konkretiseres, så man nærmer sig en projektbeskrivelse
for området.
Mere genbrug – mindre affald
I løbet af foråret vil udvalgte veje i Sejs blive en del af et forsøg, som går ud på at
finde de bedste affaldsløsninger i en fremtid, hvor der skal smides langt mindre affald
ud. Det handler kort sagt om mindre affald til forbrænding – mere til sortering og
genbrug. Forsøget er en del af den kommende nye affaldsplan som Silkeborg Kommune formentlig vedtager senere på året.
I Sejs-Svejbæk Lokalråd og Klimagruppen glæder vi os over, at vi bliver en del af forsøget og dermed kan være med til at bane vejen for fremtidens affaldsløsninger.
Kom og bliv klogere på affald, sortering og genbrug, når Klimagruppen inviterer til et
møde den 20. maj, hvor der bliver mulighed for både at se, høre om og røre ved de
nye affaldsløsninger, som Silkeborg Kommune er på vej med. Mere om det i næste
nyhedsbrev.

Vandrestikort (anno 2013) kan hentes på lokalrådets hjemmeside.
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På www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk kan du læse nyheder, høringssvar 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.

