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Lokale byskilte på plads
Sommeren 2015. Først fik vi et nyt, fælles bynavn. Så fik vi de nye Sejs-Svejbækskilte, som synligt og konkret fortæller, at vi nu helt officielt er blevet én by. Og midt i
august fik vi placeret det lokale stednavneskilt, der markerer skellet mellem de to oprindelige byer, Sejs og Svejbæk.
Skiltet er sat op efter aftale mellem Sejs-Svejbæk Lokalråd og Teknisk Afdeling i Silkeborg Kommune. Dermed er det blevet, som Sejs-Svejbæk Lokalråd har ønsket og
arbejdet for sommeren igennem. På fremtidige bykort vil Sejs-Svejbæk være det fælles bynavn, mens Sejs og Svejbæk skrives med mindre, men ens bogstavstørrelse.
Et skilt er ikke ganske billigt – derfor kan vi kun forvente at få det ene bydels-skilt,
der allerede er sat op.
Og hvorfor står skiltet nu ud for Sejs Søvej? Svaret er, at vi i fællesskab har forsøgt at
trække den streg, som efter vores opfattelse svarer til både den historiske og den nuværende skillelinje mellem vores to bydele: Sejs Søvej, Julsøvej og Borgdalsvej. Det
medfører også, at al bebyggelse, der ligger nordøst for Borgdalsvej nu er defineret
som Svejbæk. Ved hjælp af luftfotos over lokalområdet fra begyndelsen af 1960’erne
og frem har vi set byudviklingen, hvor først Sejs, siden Svejbæk voksede sig større –
for til sidst at vokse sammen til én by – med Sejs Svejbæk Kirke på Svejbæk-siden og
Multihuset på Sejs-siden. At det lykkedes at få det hele på plads så hurtigt skyldes
ikke mindst et konstruktivt samarbejde med en meget lydhør Teknisk Afdeling.
Hede, lyng – og en ny folder
Dem, der jævnligt besøger lyngbakkerne på Sejs Hede har formentlig bemærket, at
lyngen ved foden af Sindbjerg og Stoubjerg ikke har haft det for godt i denne sommer. Årsagen er, at lyngen er blevet angrebet af en bladbille, som har gnavet sig
igennem store dele af lyngen, hvilket medfører at mange af planterne desværre er
gået ud. Det har set noget tørt og pjusket ud, men er blevet betydelig bedre nu, efter
at Natur og Miljø-sektionen i Silkeborg Kommune har fået slået lyngen og ryddet området for de udgåede planter, som trods billeangreb stadig kan bruges som tækkemateriale. Græsser og lav har spredt sig, hvor lyngen er gået ud, men forhåbentlig overlever de tilbageværende lyngplanter og bliver til flere, så vi både i denne sensommer
og fremover fortsat kan glæde os over det smukke violette lyngtæppe i vores dejlige
naturområde.
At Sejs Hede er attraktiv og byder på smuk natur har Botanisk Have i Aarhus også
valgt at gøre opmærksom på ved at udgive en fin lille naturguide i form af en folder,

som fortæller om natur, dyr og planter i netop dette område. Se folderen på lokalrådets hjemmeside.
Botanisk Have har valgt Sindbjerg og Stoubjerg som eksempel på et hedelandskab i
forbindelse med en af havens afdelinger, hvor der vises forskellige danske naturtyper,
og hvor der samtidig er mulighed for at se en 3D-video, som har til formål at inspirere
gæsterne til også at besøge den rigtige natur uden for haven. I dette tilfælde altså
Sejs Hede. Og det kan vi jo kun glæde os over. Både aarhusianere og andre skal være
velkomne til at lægge vejen forbi.
Sommerhøringer og høringssvar
Høringsperioden er nu afsluttet for Silkeborg Kommunes forslag til ny affaldsplan for
perioden 2015-2024. Sejs-Svejbæk Lokalråd har i samarbejde med Klimagruppen
kigget planen efter i sømmene og indsendt et høringssvar, som bl.a. indeholder forslag om, at Sejs-Svejbæk får mulighed for at være med til at teste fremtidige affaldsløsninger, f.eks. en nedgravning af genbrugsøer eller andre smarte metoder, der kan
få os alle sammen til at sortere og genbruge mere af vores affald. Og – ikke mindst –
gøre det nemt, bekvemt og overskueligt for os som borgere at komme af med affaldet
på den rigtige måde, som det hedder i planen.
I sommerens løb har vi desuden indsendt vores høringssvar og bemærkninger til de
nyeste lokalplanforslag m.v. vedrørende boligbyggeri i Langdalsparken, på Julsøvej
(Mascot-grunden) og på Kildebuen. Se vores høringssvar på hjemmesiden.
I øvrigt er det en god idé jævnligt at kigge forbi på Silkeborg Kommunes hjemmeside,
hvor man kan finde oversigten over både aktuelle og afsluttede høringer:
http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Aktuellehoeringer?page=1

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.
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.

