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Ny hjertestarterforening – vil du være med?
En hjertestarter redder liv. Og endnu større effekt har det, hvis der samtidig er et lokalt hjertestarterkorps bestående af mennesker, som både kan og vil være i stand til
at hjælpe, hvis uheldet er ude.
Nu forsøger vi at gøre dette til virkelighed i Sejs-Svejbæk. Ideen om et lokalt hjertestarterkorps blev fremsat ved lokalrådets fremtidsværksted i november 2014, og der
blev umiddelbart efter nedsat en trivselsgruppe bestående af fem personer med etablering af hjertestarterkorps som fokus. Gruppen har behov for at blive suppleret med
et par ekstra medlemmer, som har lyst og energi til at arbejde videre med opgaven.
Næste skridt er, at trivselsgruppen nu vil forsøge at være fødselshjælper til at stifte
en hjertestarterforening. Den vil få opgaven at søge sponsorater til at anskaffe tre
hjertestartere, sikre at de bliver vedligeholdt og sørge for, at der hele tiden er et
korps af mennesker i lokalområdet som er klar til at rykke ud, hvis behovet opstår.
Dermed begynder vi at sætte konkret handling bag ordene i vores udviklingsstrategi,
og lokalrådet vil derfor sammen med trivselsgruppen invitere til en stiftende generalforsamling i januar måned, så der kan dannes en egentlig hjertestarterforening.
Har det din interesse, og vil du gerne høre nærmere, så kontakt lokalrådsmedlem Karen Lykkegaard på tlf. 40 81 18 32. Alternativt send en mail til Helle Busk på adressen
helle.busk@skolekom.dk.
Tryghedsambassadører i Sejs-Svejbæk
Uro ved De Små Fisk, for høj fart på Julsøvej, cykeltyverier og indbrud. Selv om vi bor
i en lille perle i Silkeborg Kommune sker der alligevel af og til noget, der vækker bekymring og utilfredshed i lokalområdet. For at skabe mere tryghed og være i tættere
kontakt med borgerne har Midt- & Vestjyllands Politi oprettet et korps af lokale tryghedsambassadører, som bindeled mellem politi og borgere. Sejs-Svejbæk Lokalråd
synes godt om initiativet og har derfor sagt ja tak til at være den lokale tryghedsambassadør i Sejs-Svejbæk og dermed medvirke til at øge dialogen mellem politi og borgere. Rent praktisk vil det fungere sådan, at politiet kan kontakte os med aktuel information og vi har en kontaktperson hos politiet, som vi kan henvende os til, hvis der
opstår noget i vores lokalområde, der gør os utrygge.
Høring om skolestrategi
Skolestrategi 2021 er nu sendt i høring frem til den 24. november 2015. Som altid
debatterer Sejs-Svejbæk Lokalråd ikke om høringer i det offentlige rum, men vi følger

debatten og holder kontakt til Sejs Skoles skolebestyrelse, så vi kan indsende høringssvar på et oplyst grundlag.
Læs mere på Silkeborg Kommunes hjemmeside under høringer og afgørelser.

Juletræet tændes den 28. november
Så er det igen ved at være tid til at tænde Sejs-Svejbæks juletræ. Det foregår traditionen tro ved Dagli’Brugsen i Sejs, lørdag før 1. søndag i advent. Formand for lokalrådet Helle Busk tænder træet kl. 16, og også i år bliver der serveret gløgg og æbleskiver til de fremmødte. Og vi håber selvfølgelig, at julenissen kigger forbi med slikposer
til de artige børn...
Kom og vær med den 28. november kl. 16 og se lysene blive tændt, mens mørket
falder på. Så grib lejligheden til en hyggestund og en uformel snak med din nabo.
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.

