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Ny kommuneplan på vej
I forbindelse med den aktuelle revision af kommuneplanen er Sejs-Svejbæk Lokalråd
og kommunens øvrige lokalråd – ligesom alle andre borgere i kommunen – inviteret til
at være med i en såkaldt forhøring. Det betyder i praksis, at lokalrådet har kigget Silkeborg Kommune over skulderen og har indsendt et høringssvar med kommentarer
og forslag, før stregerne i planen er sat og den egentlige offentlige høringsfase starter. Dermed har vi haft mulighed for at fremhæve noget af det, der betyder mest for
os som lokalområde. Konkret har vi i den aktuelle forhøring, som er afsluttet 1. juni,
indsendt et høringssvar, hvor vi især lægger vægt på, at vi ønsker at bevare så meget
offentligt tilgængelig natur i Sejs-Svejbæk som muligt. Med stadig flere udstykninger
til byggegrunde skrumper vores grønne arealer og bliver gradvist mindre. Men vi ønsker ikke, at de forsvinder helt bag mursten, hegn og belægninger.
Næste fase er, at Silkeborg Kommune i starten af 2017 sender forslaget til kommuneplan i offentlig høring med borgermøder og offentlig debat, og her vil Sejs-Svejbæk
Lokalråd naturligvis også arrangere et lokalt borgermøde.
Har du bemærkninger til kommuneplanforslaget er du velkommen til at kontakte lokalrådet – eller du kan vælge at indsende dit eget høringssvar via Silkeborg Kommunes hjemmeside om kommuneplanen, hvor du også kan dykke ned i netop det, du
gerne vil vide mere om: kommuneplan.silkeborg.dk
Den nye og opdaterede kommuneplan ventes endelig vedtaget i byrådet i foråret
2017. Kommuneplanen gælder for perioden 2017-2028.
Sommer i Sejs-Svejbæk…
Allerede når forårssolen kigger frem, begynder bådfolket at røre på sig. I samme periode kommer forårets fester og inden vi har set os om, bliver de grønne områder i
Sejs-Svejbæk tæt befolket af sommerhungrende besøgende, både lokale og folk udefra. Mange har brug for en P-plads til bilen, til bådtraileren eller campingvognen. Måske ønsker man en mulighed for overnatning, en hyggestund ved bålet eller en dukkert i søen. Men når mange samtidig besøger de grønne oaser i sommervarmen betyder det også et pres på de faciliteter, vores lokalområde kan byde på.
Ved Ludvigslyst hersker der af og til nærmest kaotiske tilstande, når biler og bådtrailere konkurrerer om pladsen med festklædte gæster og badende børn på et sårbart
naturområde.
De Små Fisk tiltrækker både familier med børn, turister fra vandsiden, besøgende der
ønsker primitiv camping – og er ind i mellem også en spontan festplads for unge på
en lun sommeraften. De Små Fisk er derudover en værdifuld rasteplads for vandrere

på Himmelbjergruten, som i øvrigt snart er ved at være klar til en officiel indvielse i
sin fulde længde.
Lad os derfor minde om, at man husker at vise hensyn – både til naturen og til de andre gæster på området, både når det gælder parkering, oprydning og den rette brug
af stedet. Følg skiltningen og husk: P-forbud og øvrige retningslinjer er der, for at vi
alle skal have glæde af området både nu og i fremtiden.
Sejs-Svejbæk Lokalråd ønsker alle en rigtig god sommer.
Vi vender tilbage i august med nye initiativer for vores dejlige lokalområde.

Shelters skal males – måske af dig?
De fire nye shelters ved De Små Fisk skal gøres sommerklar med et lag maling. Det
kræver et hold frivillige, så hvis du er frisk med en pensel en weekend i juni, er du
meget velkommen til at tilmelde dig til Bjørk Andersen på bjorkfa@gmail.com eller på
sms 25141258. Her kan du også høre mere om projektet, som forventes at kunne klares på én dag. Datoen afhænger af vejret, derfor er den ikke fastsat på forhånd.

Vandrestikort (anno 2013) kan hentes på lokalrådets hjemmeside.
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