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Møde med Nærdemokratiudvalget
Sejs-Svejbæk Lokalråd var for nylig inviteret til møde med medlemmerne af Silkeborg
Kommunes Nærdemokratiudvalg. Udvalget har undersøgt andre kommuners indsats
og metoder for borgernes deltagelse i den demokratiske proces for at lade sig inspirere til, om der er noget, kommunen kan gøre bedre. Intentionen er, at lokalrådene
bruges mere end hidtil.
Her har man også set på, hvilke af kommunens egne lokalråd der fungerer godt – og i
den forbindelse blev Sejs-Svejbæk Lokalråd inviteret til møde for at fortælle om,
hvordan vi arbejder. På mødet nævnte Helle Præsius Busk bl.a. borgernes deltagelse i
borgermøder, vores brug af arbejdsgrupper og de gode erfaringer med at skaffe frivillig arbejdskraft i forbindelse med grønne partnerskaber, f.eks. Himmelbjergruten og
De Små Fisk.
Vores erfaring med at have en byansvarlig fra kommunen er fin, men ind i mellem
mangler vi kontakten til eller respekten fra de politiske udvalg, f.eks. når dispensationer uddeles med rund hånd uden hensyntagen til en vedtaget lokalplan eller når det
materiale vi modtager, stort set er vedtaget inden vi får mulighed for at kommentere
det.
Overvejelserne er samtidig en forberedelse til den årligt tilbagevendende nærdemokratikonference, som finder sted i løbet af efteråret.
Bådene og Ludvigslyst
Ved Ludvigslyst er det særdeles populært at sætte både i vandet hele sommeren. Også de store både. Men den megen trafik af både, biler og trailere belaster området og
skaber også kaos for alle, der færdes her, så derfor har Sejs-Svejbæk Lokalråd været
initiativtager til, at Silkeborg Kommune satte en portal op, som sætter en begrænsning på størrelsen af bådene. Her først på sommeren blev der desuden sat en række
sten op for at forhindre parkering på græsarealet uden for parkeringsområdet. Det har
tilsyneladende virket efter hensigten. Hvad der ikke har virket, er derimod den 2,50
meter høje portal, der skulle forhindre adgang til bådisætning af de store både. I midten af august blev den nemlig savet over. Der er vist ingen tvivl om, at for nogle
mennesker med store både er det meget vigtigt at kunne få båden i vandet gratis.
I lokalrådet håber vi på forbedringer inden næste sommer.
Følg udviklingen
Aktuelle sager fra Silkeborg Kommune, som er relevante for Sejs-Svejbæk, udvikler
sig også, når lokalrådet ikke lige har udsendt et nyhedsbrev. Husk, at du selv kan føl-

ge med i nye opslag og kommentarer om kommuneplan, lokalplaner, høringsperioder
og høringssvar m.m. på Silkeborg Kommunes hjemmeside. Der er også god og relevant information at hente om Sejs-Svejbæk, hvis du abonnerer på de nyhedsbreve,
som Silkeborg Kommune sender ud. Du kan frit vælge, hvilke nyhedsbreve du ønsker.
Vidste du, at du kan booke shelters til overnatning ved De Små Fisk på naturstyrelsen.dk?

Vandrestikort (anno 2013) kan hentes på lokalrådets hjemmeside.
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