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Nu bor vi alle i Sejs-Svejbæk
Vores to fælles byer har i denne sommer fået nyt navn. Vi bor naturligvis stadig i enten Sejs eller Svejbæk. Men de to byer skal nu dele det fælles navn Sejs-Svejbæk,
som fremover vil være det officielle navn for vores by.
Det gik hurtigt. Så hurtigt, at det ikke var muligt for lokalrådet at benytte vores sædvanlige nyhedsbrev i Foreningsnyt til at formidle information og samle indtryk fra borgerne i lokalområdet. Bladets maj-nummer var både trykt og uddelt, da Silkeborg
Kommune bad om lokalrådets holdning til planen om, at vores bysamfund fremover
skulle have det fælles navn Sejs-Svejbæk. Deadline for lokalrådets høringssvar var
allerede den 1. juni, så med kun tre ugers høringsfrist valgte vi at benytte os af en
elektronisk spørgeundersøgelse via Facebook og vores hjemmeside.
Kombineret med skriftlige henvendelser via vores lokale netværk og samtaler med
byens borgere, bl.a. på torvedagen i slutningen af maj, fik vi et samlet indtryk af, at
der er lokal opbakning til forslaget, om end den er beskeden. Vores undersøgelse viste, at lidt over halvdelen af dem der svarede, tilsluttede sig ønsket om det fælles bynavn. Ca. 250 personer deltog i undersøgelsen.
Anledningen til denne ændring af vores bynavn var, at Vejdirektoratet i forbindelse
med etableringen af motorvejen ønskede at skilte med ét fælles bynavn, og det ønske
ville Silkeborg Kommunes Vej- og Trafikudvalg gerne imødekomme.
I lokalrådet finder vi ændringen fornuftig og praktisk, da vores to byer reelt er vokset
sammen. Men, som vi skriver i vores høringssvar:
”Det er derfor af overordentlig stor vigtighed, at navnene Sejs og Svejbæk fortsat
fremgår af offentlige kort, nu som ”bydele” eller ”steder” i Sejs-Svejbæk. Begge bynavne har lange historier. Navnet Sejs er fra 1654 og navnet Svejbæk fra jernbanens
etablering i 1872 (se www.sejs-svejbæk-lokalhistorie.dk under Vigtige årstal).”
Ifølge afgørelsen fra Stednavneudvalget beholder vi heldigvis stednavnene Sejs og
Svejbæk. Lokalrådet har desuden anmodet om opsætning af blå stednavneskilte ved
både byporte og mellem de to byer.
Aktuelle høringer
Selv om det er sommer, foregår der stadig sagsbehandling af kommunale planer m.v.,
og det betyder at der også i sommerens løb er en række aktuelle høringer, som vedrører vores lokalområde. Blandt dem er nye lokalplanforslag for Langdalsparken og
Kildebuen og lokalplan mv. vedrørende Mascot-grunden.
Læs om høringerne på

http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Aktuellehoeringer?page=1
Vi hører som altid meget gerne din mening, inden vi sender vores høringssvar til Silkeborg Kommune. Og du er naturligvis også velkommen til at sende dit eget høringssvar direkte via kommunens hjemmeside.
Sommer, blomster – og pasning
I forbindelse med ombygningen af Dagli’Brugsen i foråret blev der etableret et ”hjørne” med dekorative blomsterkummer og plads til hyggesnak for dem der kommer forbi. Blomster er dejlige at se på. Men de kræver pasning – og det har en lille gruppe
lokale borgere lovet at tage sig af, både her hen over sommeren og fremover når sæsonen skifter. Tak til dem, tak til H.C. fra Dagli’Brugsen og tak til Kirsten fra lokalrådet
for initiativet og for at samle gruppen af ”blomsterpassere”.
I lokalrådet har vi i foråret ud over vores sædvanlige lokalrådsmøder også holdt et par
temamøder, dels om den (måske) kommende jernbane, dels om vores fortsatte arbejde med udviklingsstrategien. Vi glæder os til at tage fat igen i den kommende sæson og hører gerne fra dig, hvis der er sager, som du mener vi bør tage op i lokalrådet.
Vandrestikort (anno 2013) kan hentes på lokalrådets hjemmeside.

Sejs-Svejbæk Lokalråd er
Helle Præsius Busk (formand), Bjørk Fredslund Andersen (næstformand), Klaus Kirkegaard (kasserer), Aase I. Madsen (sekretær), Kirsten Kristensen, Karen Lykkegaard
og Eske Eskesen.
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.

