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Udviklingsstrategi: Nye tider ved De Små Fisk
Knap 30 mødte op til borgermødet, som fandt sted den 9. marts i Multihuset. Til mødet havde Sejs-Svejbæk Lokalråd inviteret projektleder ved De Små Fisk, Bendt Nielsen, til at fortælle om partnerskabets planer for området.
I længere tid har vi i lokalrådet ment, at dette dejlige område trænger til forskønnelse
og fornyelse, og vi har derfor medvirket til at få gang i forberedelserne til bl.a. bedre
faciliteter. Bendt Nielsen var også projektleder på partnerskabet vedrørende Himmelbjergruten, som blev åbnet i 2013 men reelt først nu er ved at være af afsluttet, fordi
der har været uklarhed omkring den del af ruten, der går gennem Gl. Laven.
Reelt er de to projekter smeltet sammen, bl.a. fordi der for nylig, som en del af partnerskabet vedrørende Himmelbjergruten, er opsat fire shelters ved De Små Fisk. En af
dem er i øvrigt udformet på en særlig måde, så den er specielt egnet til handicappede.
På mødet kunne Bendt Nielsen fortælle, at projektbeskrivelsen for fornyelsen af området er tæt på at være klar, og han gav en grundig gennemgang af de forandringer,
der formentlig er på vej. Planerne – eller ønskerne i første omgang – er mange: De
nuværende bygninger, dvs. kiosken og toiletbygningen, erstattes med én bygning,
som skal rumme både kiosk, toilet, omklædning og overdækket spiseplads. Desuden
er der ønsker om grill og bålpladser, forbedring af stranden, madpakkehus og en naturlegeplads, hvor der bliver gode lege- og aktivitetsmuligheder for børn med bl.a.
skattejagt og naturformidling. Håbet er, at den type faciliteter kan appellere mere til
leg og læring i stedet for til fester. Det er lokalrådsmedlem Bjørk Fredslund Andersen
der står for indretningen af naturlegepladsen.
Hjertestartere, bytorv og byportal
Lokalrådsmedlemmerne Karen Lykkegaard, Kirsten Kristensen og Klaus Kirkegaard
gennemgik på borgermødet de dele af udviklingsstrategien, som de er med til at puste
liv i gennem lokale projekter:
Karen Lykkegaard er valgt som formand for den nye Sejs-Svejbæk Hjertestarterforening, som ud over planerne om at skaffe penge til hjertestartere allerede nu melder
ud med ambitioner om 1000 lokale medlemmer. Hun kunne desuden fortælle, at foreningen også har planer om at holde kurser i brugen af hjertestarterne.
Kirsten Kristensen fortalte om hvordan opsætning af bord-bænkesæt og blomsterkummer ved vores Bytorv er blevet realiseret i samarbejde med H.C. fra Dagli’Brugsen og fire lokale borgere, som har lovet at passe blomsterne året rundt.

Samtidig kunne hun fortælle om sine og lokalrådets gentagne henvendelser til Silkeborg Kommune om bl.a. nedsættelse af hastigheden ved Bytorvet, cykelsti til Silkeborg og forlængelse af cykel-gangsti ved krydset Borgdalsvej/Julsøvej – sidstnævnte
er nu muligvis er i sigte, men som ved andre trafikprojekter mangler der penge.
Klaus Kirkegaard arbejder fortsat på at få oprettet en byportal – dvs. en hjemmeside,
hvor foreninger og virksomheder m.fl. fra Sejs-Svejbæk kan præsentere sig. Foreløbig
er der kun tale om overvejelser, men for at komme videre er der er der brug for folk,
som interesserer sig for sagen og som måske kan give en hånd i startfasen.
Redegørelser – og to nye suppleanter
Den mere formelle del af borgermødet resulterede i år i valg af to suppleanter til lokalrådet og en nyvalgt revisorsuppleant. De nyvalgte supplelanter er Stine Degn
Schölarth og Annette Kubel. Valgt som revisorsuppleant er Lisbet Lund. Vi glæder os
til at samarbejde med jer!
Lokalrådsformand Helle Præsius Busk gennemgik i sin redegørelse, som kan ses på
hjemmesiden, det seneste års aktiviteter i Sejs-Svejbæk Lokalråd. Bl.a. fremhævede
hun, at lokalrådet i løbet af året har indsendt 13 officielle høringssvar til Silkeborg
Kommune. I årets løb har lokalrådet været inddraget i adskillige sager, herunder navneskiftet for vores by, som nu hedder Sejs-Svejbæk. Dermed fik vi også indflydelse
på placeringen af skiltene, der markerer det officielle skel mellem de to byer Sejs og
Svejbæk.
Kasserer Klaus Kirkegaard gennemgik regnskabet, som viste et lille overskud, da der i
det forløbne år ikke har været større udgifter til valg eller lignende.
Vandrestikort (anno 2013) kan hentes på lokalrådets hjemmeside.
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