Sejs-Svejbæk Lokalråd
Møde onsdag den 9. september 2015
Tid og sted for ordinært møde:

Kl. 19.15-22.00 i Multihuset

Mødeleder:

Helle Præsius Busk

Referent:

Aase I. Madsen

Deltagere:

Helle Præsius Busk, Aase I. Madsen Klaus
Kirkegaard, Kirsten Kristensen, Karen Lykkegaard

Fraværende med afbud:

Bjørk Fredslund Andersen, Eske Eskesen

Dagsorden

Referat

1. Underskrift af referat

Februar, marts, maj – udsat

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Korte meddelelser siden sidst

Kl. 19.15-19.25

a) Formand

Henvendelser, post mv.:
 Maj-juni: Korrespondance bynavn
 13.-18.5.: Naturpleje på Sejs Hede
 19.5.: Beplantning lokalplan 36-001
 21.5.: Korrespondance hastighed
 11.6.: Afslag 112-førstehjælperordning
 23.6.: Nyhedsbrev Nærdemokratiudvalg
 6.-14.8.: Mere om Sejs Hede
 13.8.: Landsbyprojekter, Aarhus2017
 18.8.: Temamøde lokalrådsmedlemmer
 21.8.: Botanisk Have Aarhus og heden
 25.8.: Mere fra Nærdemokratiudvalget
 7.9.: Landsbytræf, stande mv.
Nyhedsbreve og presseklip siden seneste møde
den 6. maj 2015 fremvises.

b) Næstformand

Intet nyt.

c) Kasserer

2.500 kr. i kassen, det ser fint ud.

d) Sekretær

Intet nyt.

e) Henvendelser fra borgere
- Vedr. bynavn, se sag 5 a)

Enkelte henvendelser behandlet.

f) Andre, eks. Teknik- og Miljøafdelingen.
Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets møder.
Vej- og Trafikudvalgets møder. Nærdemokratiudvalgets møder

Det er nu muligt at søge tilskud til nærdemokratiske aktiviteter. Borgerbudgettering
v/Aarhus2017, deltagelse? Vi deltager ikke.

4. Nyt fra arbejdsgrupperne

Kl. 19.20-20.25

a) Natur
Intet møde siden sidst. Diverse vedr.
Sejs Hede, også i nyhedsbrev.

Intet. Overgang for klapvogne mv. v/nr.87
ved Christiansmindefredningen er blevet stabiliseret. Ingen møder aftalt pt.

b) Klima
Arrangementet 20. maj 2015

God oplevelse, god stemning på maj-møde.
De fleste af de ca. 20 deltagere var med i

Affaldsforsøg og pressen
Høringssvar vedr. affaldsplan, hjælp
Messe vedr. Projekt om Bæredygtighed
i lokalsamfundet 3. september 2015

c) Trafiksikkerhed
Striberne ved bytorvet er malet.
Hastighedssænkning ved bytorvet, korrespondance og møde med forretninger
23. juni 2015
5. Sager til beslutning
a) Bynavn Sejs-Svejbæk v/Helle
Processen med survey, offentlighed og
presse, høring. Stjålne byskilte.
Placering af stednavneskilt.

forsøgsprojektet (slutter 1. oktober).
Messen på skolen med 9.c var rigtig fin. Aase
har holdt oplæg for klassen om lokalrådet og
Klimagruppen. Opfordring til samarbejde med
Klimagruppen, hvis det bliver aktuelt.
Ingen møder aftalt pt.
Byskiltet på Borgdalsvej skærmer for jernbaneoverkørsels-skiltet. Kirsten informerer.
Korrespondancen om hastighedssænkning
afventer svar fra kommunen. Der er fortsat
gang i faskiner ved Borgdalsvej.
Kl. 20.25-21.20 inkl. pause
God proces vedr. navneskiftet. Over 1250 har
set vores skilte-opslag på Facebook fra 21.
august 2015.
Stednavneskilt (Svejbæk) ved indkørslen til
Langdalsvej er en mulighed, det vil kræve en
privat sponsor.

b) Opfølgning vedr. udviklingsstrategi
v/Helle
Temaerne kultur, natur, infrastruktur,
fællesskaber, trivsel. Udkast til strategi
rundsendt den 15. juni, videre proces?
Trivselsgruppen har fået afslag vedr.
112-ordning, forsøger sms-ordning.
Status på øvrige områder?

Udkastet til udviklingsstrategi er meget overordnet, men brugbart. Enkelte tilføjelser
vedr. gåbus mv..
Fællesskab er hovedtemaet, og de underordnede temaer skal formidles i nyhedsbrevet,
så der sættes konkret handling bag ordene.
Fællesskabet opstår via engagement fra de
enkelte borgere. Eksempel: Afholdelse af
stiftende generalforening for Hjertestarterkorps i forbindelse med borgermødet. Tidligere eksempel: Etableringen af Kogræsserforeningen. Lokalrådet skaber den ramme, der
gør det muligt at handle indenfor temaerne.
Borgere som har en idé, et ønske eller et
behov for noget, som hører under udviklingsstrategiens temaer – og som vi som borgere
har mulighed for at realisere i fællesskab –
opfordres til at kontakte lokalrådet.

c) Høringssvar vedr. 36-010 Langdalsparken, 36-011 Kildebuen og 36007 Multebærvænget v/Helle
Se høringssvarene på hjemmesiden.
Visioner om lokalplansområder v/Klaus

Drøftet.

d) Høringssvar vedr. Affaldsplan
v/Aase/Helle
Se høringssvaret på hjemmesiden.

Orienteret.

e) De Små Fisk, Gudenåprojekt og naturaktivitetsplads v/Bjørk
Status, modtaget pr. mail.

Status bør tilgå partnerskabet samt indgå i
kommende nyhedsbrev.

f) Tryghedsambassadør v/Helle
Som opfølgning på henvendelser til Silkeborg Nærpoliti vedr. lov og orden ved
De Små Fisk, foreslår stationsleder
Jens Langdal Nielsen, at vi indgår i do.
projekt. Kontakt/info kommer.

Endelig kontakt efter gentagne henvendelser.
Vi foreslår, at opgaven som tryghedsambassadør ikke kun placeres på en person.

g) Torvedag 2015 v/Helle
Evaluering af rundspørge, T-shirts mv.

Det fungerede fint med T-shirts. Vi deltager
gerne uden stand en anden gang.

h) Togdrift og letbane-linje, udsat
/fortsat v/Aase, Klaus og Bjørk
Opfølgning på fyraftensmøde den 1. juni med Søren Christiansen.

Intet nyt.

i) Køreplan pr. juni 2016 v/Helle
Midttrafik, frist 30. september 2015

Ingen kommentarer til høringen.

6. Sager til efterretning

Kl. 21.20-21.35

a) Kommuneplantillæg for erhvervsområde ved Haarup v/Helle
Pt. indkaldes idéer og forslag, se
hjemmesiden.

Vi kan komme med forslag, har dog ingen
bemærkninger pt.

b) Oprettelse af byportal v/Klaus
Status.

Projektet er pt. på standby.

c) Stier i Sejs-Svejbæk
Stikortet skal justeres, afventer
Himmelbjergruten, afventer

Intet nyt.

7. Status vedr. igangværende sager, orientering v/Helle




Møde Koordineringsudvalg SejsSvejbæk. Vi (Kirsten) er endnu ikke
indkaldt til møde 2.
Genplantning ved SIS-grunden, Klaus
har rykket den 19.5.2015

8. Nyhedsbrev, PR og hjemmeside

Kl. 21.35-21.40
Kirsten spørger om dato for næste møde.

Klaus genfremsender henvendelsen, det er
tiltrængt, at der snart sker noget.
Kl. 21.40-21.50

a) Foreningsnyt (deadline 20. september
og 20. oktober 2015). Hvilke aktuelle
opfordringer kan medtages?

Udviklingsstrategi, status og opfordring til
handling. Trafiktælling. Tryghedsambassadør.
De Små Fisk. Nærdemokratikonference. Hjertestarter/Trivselsgruppen.

b) Presse/fotos

Aftale om nyt fællesfoto til hjemmesiden.
Aase finder en dato, hvor alle kan være med.

c) Hjemmeside og Facebook v/Aase

Vi har nu ca. 210 likes på Facebook, en pæn
stigning hen over sommeren. Opfølgning på
hjemmesideindhold snarest.

9. Dagsordenforslag til næste møde den
4. november 2015

Kl. 21.50-21.55

Udviklingsstrategi? Planlægning af juletræ.

Drøftet.

10. Eventuelt

Kl. 21.55-22.00
Intet.

