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Positiv interesse for affaldssortering
Knap 30 deltagere mødte op til Klimagruppens møde i Multihuset den 20. maj. Langt
de fleste er blandt dem, der allerede har fået affaldssortering ind i deres hverdag, fordi de er med i det forsøg, som Silkeborg Kommune og Silkeborg Forsyning har sat i
gang her hen over sommeren. Forsøget varer indtil 1. oktober, og inden da skal
kommunens affaldsplan ud i offentlig høring i 10 uger. På vores hjemmeside kan du
finde et link til flere oplysninger om, hvad affaldsplanen kommer til at betyde for dig.
De første erfaringer tyder på, at selve det at sortere affaldet i husholdningerne ikke
volder de store problemer, men selvfølgelig vil der være behov for justeringer. Og det
er netop disse justeringer, forsøget skal finde frem til.
På mødet fortalte bl.a. Rikke Fuks fra Silkeborg Kommune om baggrunden for affaldsplanen, og repræsentanter fra Silkeborg Forsyning var mødt op med hele udvalget af
skraldespande, som deltagerne studerede flittigt i pausen. Spørgelysten var stor og
flere af deltagerne havde også forslag til forbedringer, som selvfølgelig blev noteret.
Sejs-Svejbæk Lokalråd hører meget gerne om jeres erfaringer og forslag, inden vi
sidst på sommeren sender vores høringssvar til kommunen.
De Små Fisk – og sommerfester
Sidste sommer var der en del uro og svineri ved De Små Fisk, som i de senere år har
haft en tendens til at udvikle sig til en uformel festplads, når sommer og varme lokker
mange udendørs, især i løbet af weekenden. Lokalrådet henvendte sig sidst på sommeren 2014 til både kommunen og politiet for at øge myndighedernes opmærksomhed og meget gerne også opnå mere patruljering i området. Vi har nu henvendt os
igen, dels til Silkeborg Lokalpoliti, dels til Kultur- og Fritidsafdelingen i Silkeborg
Kommune i håb om, at vi sammen kan forebygge at den slags problemer også opstår i
år.
Kommunen har tilsynspligten for området og dermed også ansvar for oprydning og for
at fjerne affald, hvilket faktisk sker dagligt i sommerperioden.
Men lad os lige her gøre opmærksom på, at den enkelte bruger af området selvfølgelig
har ansvaret for at rydde op efter sig selv. Og man er naturligvis også velkommen til
både at ”holde øje” og til at tage affald med hjem til egen skraldespand for at mindske
affaldsbelastningen ved De Små Fisk.
Fårene og heden
Sejs Hede har det godt og er klar til fårene. Silkeborg Kommunes Teknik- og Miljøafdeling har repareret hegn og låger, og fårene er forhåbentlig allerede i fuld gang med

at gnave sig igennem både græs og de mange selvsåede småtræer, der efterhånden
står rundt omkring i området. Bevoksningen er blevet lidt voldsom efter at fårene sidste år slet ikke kom på heden på grund af karantæne. Men i år skulle der ikke være
problemer, så vores gode firbenede naturplejere får nok at arbejde med i denne sæson.
Lidt menneske- og motorkraft er der dog også brug for, bl.a. har Teknik- og Miljøafdelingen været i gang med at lægge grene og trætoppe i ”de åbne sår” der skyldes slitage fra regn, MTB og almindelig færdsel i området. Ind i mellem er der også lidt større træer der bliver ofre for klingen fra en motorsav. Det er simpelthen nødvendig pleje, for at undgå, at heden bliver til en skov. Også elever fra Sejs Skole har fået en
særlig dag sammen med en naturvejleder, hvor de både får viden om hedens pleje og
selv tager fat, udstyret med et ørnenæb.
Bynavn, torvedag og høringssvar
Selv om sommeren er lige om hjørnet, er lokalrådet ikke gået på sommerpause endnu. Vi har her i den seneste månedstid sendt flere høringssvar – og et par stykker
mere er på vej. Vi fortsætter arbejdet med udviklingsstrategien. Vi har deltaget i den
lokale torvedag og vi har – ikke mindst – haft gang i en spørgeskemaundersøgelse om
vores bynavn. Så vi ser frem til et aktivt efterår.
Sejs-Svejbæk Lokalråd ønsker alle en rigtig dejlig sommer!

Vandrestikort (anno 2013) kan hentes på lokalrådets hjemmeside.
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