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Juletræet tændes 26. november
Juletræ, lys, en syngende og dansende julenisse, gløgg, æbleskiver – og slik til børnene. Og selvfølgelig en kort tale ved lokalrådets formand, Helle Præsius Busk.
Alle ingredienser til en vellykket start på julen i Sejs-Svejbæk er nu i hus, så SejsSvejbæk Lokalråd traditionen tro kan tænde lysene i juletræet ved Dagli’Brugsen i
Sejs dagen før 1. søndag i advent. Det bliver i år lørdag den 26. november kl. 16.
Efterlysningen i sidste udgave af Foreningsnyt har heldigvis båret frugt, og i år har vi
endda været så heldige, at vi har fået hele fire tilbud på et træ, vi måtte hente kvit og
frit til formålet. Tak for det, det er dejligt at vide, at der er velvilje fra borgerne i lokalområdet til det fælles formål at have tændte julelys i byen i december måned.
Klaus Kirkegaard har været på rundtur i lokalområdet og har nu valgt et træ i den
passende størrelse, som vi er blevet tilbudt af Erik Møller Rasmussen. Lokalrådet sørger for at fælde og hente træet og sætte det på højkant pyntet med lys, som Helle
Busk tænder umiddelbart efter kl. 16.
Og som tidligere år sponsorerer Jan Lund, Konvex, også i år slikposer. Maja Gulbæk
har lovet, at vores julenisse også i år kommer med sækken fuld af julesange og slikposer til børnene, og Dagli’Brugsen vil stå klar med gløgg, saft og æbleskiver til både
store og små. Tak for alle bidrag! Vi glæder os til at hilse på jer, når træet tændes –
alle er velkomne.
Læs vores høringssvar
Den aktuelle lokalplan nr. 36-008, som gælder det kommende boligområde ved Lynggårdsvej – som i øvrigt kommer til at hedde Lynggårdsvænget – har været i høring
frem til den 26. oktober, og lokalrådet har indsendt høringssvar. Vi lægger i vores høringssvar bl.a. vægt på, at det nye boligområde ligger i et af de sårbare og særligt
udpegede drikkevandsområder, og har derfor anbefalet, at der indføres sprøjteforbud i
lokalplanen. Vores argument er, at drikkevand er en ressource, som vi skal passe på,
og at et sprøjteforbud kun vil få minimale gener for de kommende beboere. En evt.
senere indførelse af sprøjteforbud vil derimod have større gener for beboerne, hvis
det sker som en ændring af en eksisterende lokalplan. Se vores høringssvar på
hjemmesiden under Lokalplaner.
Himmelbjergruten er klar - næsten
Selv om det allerede er mere end tre år siden vi indviede Himmelbjergruten ved De
Små Fisk så er det faktisk først nu, ruteforløbet ved Himmelbjergruten er endeligt af-

sluttet med de ændringer, der er besluttet undervejs. En ny folder er på vej og der er
planer om et nyt og opdateret, digitalt kort og skiltning rundt omkring på ruten. Der
bliver formentlig også en fælles, officiel indvielse til foråret. Men allerede nu er der
indvielse af de fire nye sheltere ved De Små Fisk. Det foregår ved et lille arrangement
den 3. november 2016 kl. 15.30-16.30, alle er velkomne og Sejs-Svejbæk Lokalråd
deltager naturligvis også. Indbydelsen ses på Sejs-Svejbæk Lokalråds hjemmeside
under Nyheder.

Vidste du, at du kan booke sheltere til overnatning ved De Små Fisk på naturstyrelsen.dk?

Vandrestikort (anno 2013) kan hentes på lokalrådets hjemmeside.
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