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Udviklingsstrategi – fra strategi til handling
Fællesskabet i vores lokalområde er det centrale. Det blev konklusionen på fremtidsværkstedet, som vi afholdt i Multihuset i november 2014. Det er også overskriften på
den udviklingsstrategi, som lokalrådet nu har lagt foreløbig sidste hånd på. Vi har
derudover valgt fire temaer, som tilsammen giver retningen for, hvor vi især kan gøre
en indsats for at styrke vores lokale fællesskab.
De fire temaer er: Infrastrukturen, naturen, trivslen og kulturen.
Næste skridt er, at vi nu i fællesskab skal i gang med at sætte konkret handling bag
ordene. Faktisk er vi allerede så småt gået i gang. En lille arbejdsgruppe har gjort en
indsats for at forskønne et hjørne af det, der forhåbentlig engang bliver et rigtigt bytorv med blomsterkummer og bord/bænkesæt i samarbejde med Dagli’Brugsen. Og
en anden arbejdsgruppe, som kalder sig Trivselsgruppen, arbejder fortsat på at oprette et lokalt hjertestarterkorps. Begge grupper er eksempler på et engagement fra enkelte borgere, som efter borgermødet i februar er gået sammen om at bidrage til fællesskabet og skabe forbedringer i vores lokalområde.
Lokalrådet vil gerne skabe den ramme, der gør det muligt at handle inden for temaerne. Derfor:
Hvis du har en idé, et ønske eller et behov for noget, som hører under udviklingsstrategiens temaer – og som vi har mulighed for at realisere i fællesskab – så vil vi hermed opfordre dig til at kontakte lokalrådet. Sammen vil vi gøre Sejs-Svejbæk til et
endnu bedre sted at bo og leve!
De Små Fisk - status
Projektet ved De Små Fisk er stadig godt i gang. Partnerskabet har holdt flere møder,
men inden gruppen mødes en sidste gang, og den endelige projektbeskrivelse kan
blive helt færdig, er der nogle mindre placeringer og ønsker, der skal arbejdes videre
med. Det skyldes, at der er en del beskyttelse og hensyn at tage omkring området
som involverer forskellige myndigheder. Derfor skal både Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen give grønt lys, inden projektet kan sættes i gang.
Det vil dog næppe have den store betydning for projektet, men kan resultere i mindre
justeringer af de hidtil planlagte tiltag for området. Forhåbentlig indkaldes til partnerskabsmøde i oktober og herefter kan processen med at søge penge til projektet formentlig gå i gang.

Ny skolestrategi berører også Sejs Skole
Ingen skoler i Silkeborg Kommune skal lukkes. Men alle skoler berøres af den omlægning, som politikerne i byrådet lægger op til med det forslag til ny skolestrategi, som
forventes at være sendt i høring ultimo september. Overordnet set betyder det, at alle
27 skoler skal slås sammen til ni skolefællesskaber. Det vil i praksis sige, at skolerne
skal samarbejde om fælles elever, lærere, ledelse og økonomi. Sejs Skole vil ifølge
forslaget blive en del af et fælles skoledistrikt bestående af skolerne i Sejs, Langsø og
Resenbro.
Læs mere på Silkeborg Kommunes side
http://skolestrategi2021.silkeborgkommune.dk/ og på http://sejs.skoleporten.dk/sp
Følg også med på Facebook-gruppen Ny skolestrategi i Silkeborg, som er et debatforum oprettet af Morten Hæk, der er formand for Sejs Skoles bestyrelse. Sejs-Svejbæk
Lokalråd vil naturligvis følge debatten nøje, så vi kan sende kommunen et kvalificeret
høringssvar, der er baseret på borgernes holdninger.

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.

