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Borgermøde 4. marts om udviklingsstrategi
Så er det igen tid til borgermøde, og vi glæder os til en aften hvor alle får mulighed
for at komme til orde. Det overordnede tema for Sejs-Svejbæk Lokalråds årlige borgermøde bliver denne gang en opfølgning på vores inspirerende fremtidsværksted i
november, med andre ord en konkretisering på vej til en udviklingsstrategi. Borgermødet byder samtidig på formandens redegørelse for lokalrådets aktiviteter det seneste år og en kort gennemgang af regnskabet for 2014. Mødet foregår i Multihuset den
4. marts kl. 19-21 og vi håber naturligvis at se rigtig mange til mødet.
Vi håber at deltagerne fra november måneds fremtidsværksted vil hjælpe os med at
sætte handlinger på drøftelserne og idéerne. Vi har valgt temaerne: Kultur, natur,
infrastruktur, fællesskaber og trivsel. De skulle gerne sætte tankerne og inspirationen i sving på tværs af foreninger, interesser m.v. Vi ser frem til en spændende debat!
Dispensationer – om igen
Om igen. Alle dispensationer skal søges enkeltvis. Det er det korte svar på den første
afgørelse, som Natur- og Miljøklagenævnet har truffet i sagen om dispensationer fra
kravet om grønne tage i de nye boligområder nord for banen. Dermed har vi i SejsSvejbæk Lokalråd også fået det første svar på vores klage. Afgørelsen gælder fælles
sagsbehandling vedr. fire grunde, men den tager ikke stilling til dispensationernes
indhold, nemlig om Plan-, Miljø- og Klimaudvalget kan dispensere fra lokalplanens
krav om grønne tage. Den afgørelse vil først blive truffet, efter at PMK-udvalget har
behandlet sagerne igen og fremsendt en ny dispensationsansøgning for hver enkelt af
de fire grunde ansøgningen gælder. Der vil altså gå et stykke tid endnu, inden vi ved
om Natur- og Miljøklagenævnet siger ja eller nej til dispensationer fra kravet om
grønne tage.
Sejs-Svejbæk Lokalråd valgte at klage over Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets beslutning
om at give dispensationer for lokalplanens krav om grønne tage fordi vi mener, at
man skal kunne stole på en lokalplan! Kravet om grønne tage er et væsentligt element i den nuværende lokalplan, så der bør efter vores mening vedtages en ny lokalplan med tilhørende offentlig høring.
Lokalplaner og andre planer
Hvordan skal Holten og Rytterholt se ud i fremtiden? Det spørgsmål vil Silkeborg
Kommunes Plan-, Miljø- og Klimaudvalg gerne have lokalrådet, naboer, ejere m.fl. til
at komme med idéer til. Der afholdes et offentligt møde i starten af februar, hvor vi

også vil deltage. Mødet er en slags formøde før en eventuel lokalplanproces med offentlig høring m.m. sættes i gang.
Rundt omkring i vores lokalområde er flere andre sager i gang. Lokalrådet har sendt
høringssvar til den aktuelle behandling af kommuneplantillægget vedrørende Aalekroen. Her fastholder vi, at lokalplanen naturligvis bør respekteres. Vi har desuden sendt
vores bud på Sejs-Svejbæks bidrag til helhedsplanen for Gudenåen, bl.a. Himmelbjergruten, Jorn-stenen og selvfølgelig De Små Fisk. Vi følger naturligvis udviklingen i
løbet af de kommende måneder.
Også det indledende partnerskabsmøde med lokale aktører omkring projektet ved De
Små Fisk er nu afholdt, så her er der forhåbentlig snart spændende nyt undervejs.

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.
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kunne kigge med på siden.

