
Sejs-Svejbæk Lokalråd 

Møde onsdag den 1. juni 2016 

Tid og sted for ordinært møde: Kl. 19.00-22.00 i Multihuset 

Mødeleder Helle Præsius Busk 

Referent Aase I. Madsen 

Deltagere Helle Præsius Busk, Aase I. Madsen, Klaus 

Kirkegaard, Kirsten Kristensen, Eske Eske-

sen. Suppleant Stine Degn Schölarth 

Fraværende med afbud: Karen Lykkegaard, Bjørk Fredslund Andersen 

Dagsorden Referat 

1. Underskrift af referat (for 2 møder) Udsat 

2. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

3. Korte meddelelser siden sidst Kl. 19.05-19.20 

a) Formand Henvendelser, post mv.: 

 12.4.: Varsel lokalplan v/Lynggårdsvej 

 16.4.: Om Himmelbjergrutens forløb 

 16.4.: Om trafiktælling den 2. maj 

 24.4.: Info Silkeborg Cykler + Uheldsapp 

 25.4.: Inviteret til NDU-møde 15.8.2016 

 26.4.: Om Workshop Friluftsstrategi 

 10.5.: Invitation Frivilliges Festdag 11.6. 

 22.5.: Referat Borgernetværksmøde>60+ 

 23.5.: Nyhedsbrev EU-skoleprojekt 

Nyhedsbreve og presseklip siden seneste møde 

den 6. april 2016 fremvises. 

b) Næstformand Intet 

c) Kasserer Intet 

d) Sekretær Intet 

e) Henvendelser fra borgere  

- Vedr. opdeling af parcelhusgrund 

- Vedr. assistance til grundejerforening, 

fondsansøgning til offentlig tilgængelig 

legeplads 

 

Orienteret. 

Sejs-Svejbæk Lokalråd ønsker ikke at indgå 

som ansøger eller medansøger i grundejer-

foreningers legepladsprojekter. NB: Ikke sø-

ge samme fonde som De Små Fisk 

f) Tryghedsambassadør 

Møde udsat igen. Input til Aase: Hvad 

forventer I af os som tryghedsambas-

sadører? Regler vedr. hundeluftning og 

løse hunde, forespørgsel.  

- nyhedsbreve (tricktyveri) 

Varslet møde i uge 21 udsat. Intet nyt møde 

aftalt. Vi afventer. 

g) Andre  

Nærdemokratiudvalgets (NDU) møder 

samt nyhedsbreve. 

Vej- og Trafikudvalgets (VTU) møder. 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets (PMK) 

Orienteret. Ny praksis drøftet. Vi holder øje 

med den nye praksis fra PMK-udvalget, men 

ser ikke umiddelbart problemer. 

http://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger/Naerdemokratiudvalget
http://silkeborgkommune.dk/Politik/Lokalraad-og-naerdemokrati/Lokalraad/Nyhedsbreve
http://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger/Vej-og-Trafikudvalget
http://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger/Plan-Miljoe-og-Klimaudvalget


møder. NB: Ny praksis, PMK kan be-

slutte lokalplaner uden om Byrådet. 

 

4. Nyt fra arbejdsgrupperne Kl. 19.20-19.45 

a) Natur v/Helle 

Suppleant Stine deltager i naturgrup-

pen. Næste møde 9. juni 2016 kl. 19. 

Orienteret. 

b) Klima v/Aase 

Møde 25. maj 2016. 

Mødet er udsat til august. 

c) Trafiksikkerhed v/Kirsten. 

Materiale fra cykeltælling 2. maj 2016.  

Møde Jane Næsborg. Klaus og Kirsten rykker 

for nyt møde vedr. tælling i september for at 

sætte gang i forberedelserne. 

Eske undersøger sag om baneovergang. 

d) Trivsel v/Karen 

Intet møde siden sidst. 

 

Intet. Den nystartede hjertestarterforening er 

blot ét at flere trivselsforslag. Vi overvejer at 

prøve at samle flere interesserede til gruppen 

 

5. Sager til beslutning Kl. 19.45-21.20 inkl. pause 

a) Kommuneplan v/Helle 

Se på kommuneplan.silkeborg.dk.  

Temamøde 18. maj. Høringssvar til 

forhøring, udkast drøftes. Frist 1. juni. 

Drøftet. Det endelige høringssvar er lagt efter 

referatet som side 4-5. 

b) Torvedag den 4. juni 2016 v/Helle 

Tilmeldt uden stand. 

De, der har mulighed, deltager med iført lo-

kalråds-T-shirt. Flere afbud, desværre. 

c) Bådisætning ved Ludvigslyst v/Helle 

Kaos i forbindelse med bådisætning og 

trailerparkering medio maj. Kontakt til 

Natur- og Miljøsektionen om løsning. 

Klaus orienterede, sender uddybende beskri-

velse om portalens placering mv.  

d) Indsatser vedr. ældre v/Helle 

Der er oprettet en mailliste med de lo-

kale 60plus-foreninger. 

Orienteret. 

e) De Små Fisk, Gudenåprojekt og na-

turaktivitetsplads v/Bjørk/Stine 

Møde med campingpladser. Status. 

 

Plan sendt ud til partnerskabet, forslag skal 

nu prioriteres. Møde med Bent, Stine deltager 

i partnerskabs-gruppen omkring De Små 

Fisk. De nye shelters males den 12. juni. 

 

6. Sager til efterretning Kl. 21.20-21.35 

a) Udviklingsstrategi v/Helle 

Nye tiltag? 

Intet pt. 

b) Godkendt Samarbejde mellem lo-

kalrådene og Silkeborg Kommune 

v/Helle 

Godkendt, se på hjemmesiden. 

Orienteret 

c) Skolestrategi/-struktur v/Helle 

Politisk aftale indgået, sidste høring pt. 

 

Orienteret 

http://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger/Plan-Miljoe-og-Klimaudvalget
http://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=4071
http://silkeborgkommune.dk/~/media/Politik%20og%20dialog/Lokalraad%20og%20naerdemokrati/Lokalraad/Samarbejdsaftale/4709_politik%20og%20strategi.pdf
http://skolestrategi2021.silkeborgkommune.dk/


d) Lokalplan 36-009 for Holten og 

Rytterholt samt tillæg 32 v/Helle 

Afsluttet høring, se lokalplanforslag. 

Orienteret 

e) Skilteplan for Silkeborg Kommune 

Der er endnu ikke truffet beslutning. 

Orienteret 

f) Himmelbjergruten v/Helle 

Lokalrådet vil ikke stå for indvielse igen 

Orienteret. Vi vil gerne deltage i indvielsen, 

når den fastlægges. 

g) Oprettelse af byportal v/Klaus 

Status. 

Intet nyt 

h) Togdrift og letbane-linje v/Aase, 

Klaus og Bjørk 

Intet nyt 

i) Stier i Sejs-Svejbæk v/Helle 

Stikortet skal justeres (NB stien ved 

Georg Krügers Vej, Langdalsparken 

mv.), afventer Himmelbjergruten. 

 

Orienteret. Genoptryk er endnu ikke sat i 

gang. 

7. Status vedr. igangværende sager, ori-

entering v/Helle 

Kl. 21.35-21.40 

 Møde Koordineringsudvalg Sejs-

Svejbæk, hvornår v/Kirsten. 

 Ludvigslyst, bænk om træet på vej. 

 

Intet nyt. 

 

Silkeborg Kommune betaler og opsætter 

bænk omkring det store træ ved Ludvigslyst. 

 

8. Kommunikation Kl. 21.40-21.50 

a) ForeningsNyt (deadline 20. juli 2016). 

Hvilke aktuelle opfordringer kan med-

tages?  

Husk at sende nyhedsbrev til lokalrådet 

Torvedag, billeder. Evt. nyhedsbrev vedr. 

tryghedsambassadører. Byportal på vej? Evt. 

app’en Giv et praj. Booking og maling af 

shelters (den 12. juni), Naturstyrelsens 

hjemmeside. 

b) Presse/fotos. Tag hverdagsbilleder til 

årsredegørelsen for 2016 

Billeder fra shelters 

c) Hjemmeside og Facebook v/Aase 

 

Opdateres. 

9. Kommende møder, dagsordenforslag 

til næste møde den 10. august 2016 

Kl. 21.50-21.55 

 Fortsatte sager og nye sager. 

 

10. Eventuelt Kl. 21.55-22.00 

 Intet. 

 
 

http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Afsluttede-hoeringer/Forslag-Lokalplan-36-009-Kommuneplantillaeg-32-Boliger-Rytterholt-Sommerhuse-Holten-Sejs-Svejbaek
http://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/
https://www.facebook.com/SejsSvejbaekLokalraad


Sejs-Svejbæk Lokalråd 
v/formand Helle Præsius Busk 
Brombærvej 12, Sejs 
8600 Silkeborg 
Tlf. 2624 9963 
Mail: helle.busk@skolekom.dk  
 

www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk 

 

Den 1. juni 2016 

Silkeborg Kommune 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 

Søvej 1 

8600 Silkeborg 

 

Høringssvar vedr. forhøring af Kommuneplan 2017-2028 

Sejs-Svejbæk Lokalråd har drøftet Silkeborg Kommunes udsendte forhøring af Kommuneplan 

2017-2028. Allerførst vil vi henvise til Udviklingsstrategi 2020 for Sejs-Svejbæk. Vores vision 

er: ”Sejs-Svejbæk – et fællesskab i naturens rammer med en velfungerende infrastruktur, 

hvor mennesker trives og kulturen lever”.   

Lokalrådet har, bl.a. på denne baggrund, følgende kommentarer til de enkelte fokusområder: 

Plads til vækst 

Det er afgørende, at vækst i området ikke sker på bekostning af den natur, der omgiver byen 

og i begrænset omfang også findes indenfor bygrænsen. Naturen i området er, som vi også 

har gjort opmærksom på i vores høringssvar vedr. Udviklingsstrategi 2021, ”…særdeles attrak-

tiv for både os, der bor her, og for tilflyttere. Men den er trængt på grund af mange udstyknin-

ger, nybyggeri og vejanlæg i de senere år. … Derfor er det vigtigere end nogensinde at skåne 

og bevare den natur, vi stadig har i vores lokalområde. Alternativet er, at vi mister vores sær-

kende og det mest attraktive, vi har i Sejs-Svejbæk.” 

Den vækstmulighed, der blev godkendt med Kommuneplan 2013-2025, er så småt i gang. Det 

bremser byudviklingen, at den nordlige vej mellem Borgdalsvej og Lynggårdsvej endnu ikke er 

fastlagt mht. beliggenhed eller tidsplan. 

 

Fleksibilitet i planlægningen 

Yderligere arealudlæg er ikke aktuelle i Sejs-Svejbæk. Derimod er tilgængeligheden til vores 

bynære natur vigtig. Bynær natur giver området en særlig karakter, og der er kun ganske få 

åndehuller tilbage indenfor bygrænsen. Område 36-O-04 er et af dem, og afhængigt af anven-

delsen er det væsentligt, at området udnyttes med så stort naturpræg som muligt.  

En del af Sejs-Svejbæks naturpræg er afhængigt af en ikke for stor tæthed i bebyggelsen, så 

der bør grundlæggende ikke gives dispensationer for bebyggelsesprocent og grundstørrelse. 

Dispensationer giver stor utryghed og forringer naboskabet. 

 

Friluftsstrategi 

”Naturen giver mulighed for mødesteder og aktiviteter, men også for ro og fordybelse”, citat 

vores udviklingsstrategi. En nødvendig del af vores infrastruktur, nemlig jernbanen, begrænser 

pt. adgangen til den natur, som giver mulighed for lokalt friluftsliv og omkranser Sejs-

Svejbæk. Sejs Hede kan kun tilgås fra Sindbjergvej og Borgdalsvej, overgangen ved 

Stoubjergvej savnes fortsat. Nordskoven kan tilgås fra Sejsvej og Borgdalsvej. Linå Vesterskov 

kan tilgås fra Linå Vesterskovvej og Lynggårdsvej.  

mailto:helle.busk@skolekom.dk
http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/
http://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/~/media/Subsites/Lokalraad/Sejs%20svejbaek%20lokalraad/Dokumenter-2015/Diverse/Udviklingsstrategi_2020_for_Sejs-Svejbæk.pdf


Gudenåen og søerne er en anden naturlig arena for friluftsliv. De Små Fisk er både et aktiv i 

Sejs-Svejbæk og som udflugtsmål for borgere i Silkeborg Kommune – samt turister. Pladsen 

bør her og nu opprioriteres, og på længere sigt bør alle de kreative forslag i Det grønne part-

nerskab om De Små Fisk gennemføres.  

Der bør etableres kano-/kajakisætningssted ved Sejs Engen, så området kan indgå aktivt i 

lokalområdets friluftsliv. Stien ved Sejs Engen og Christiansmindefredningen er utilgængelig i 

store dele af året. På samme måde er adgangen til Havmosen pt. urealistisk, og for begge ån-

dehuller bør der udarbejdes planer for adgangen, som i højere grad tager hensyn til jord-

bundsforholdene.  

 

Skybrudsplanlægning 

Sejs-Svejbæk Lokalråd vil i de kommende måneder bede borgerne om hjælp til at gøre op-

mærksom på lokale udfordringer ved skybrud via indberetning af oversvømmelser på hjemme-

siden. Bl.a. oversvømmes Julsøvej ofte: ved viadukten i Svejbæk øst, ud for Sejs Søvej, ved 

Borgdalsvej-krydset, ud for Enebærvej, ved Sejs Plejecenter og ud for Sindbjergvej. Desuden 

er der også udfordringer af mere lokal karakter på sidevejene. 

Det er fornuftigt, at vi selv skal håndtere afledning af regnvand på egen grund. Da hele Sejs-

Svejbæk ligger på hedejord, er der mange steder udfordringer med det lag af jernal (en ce-

menthård, vandtæt flade), som sætter en effektiv stopper for vandafledningen ved skybrud. Vi 

ønsker f.eks. afvandingssøer, som kan blive til bynære og ”naturlige” åndehuller. 

 

Trafikplan (herunder Cykelplan) 

”Infrastrukturen giver mulighed for mødesteder og aktiviteter i byrummet… og let adgang til 

det omgivende samfund”, citat vores udviklingsstrategi.  

Sejs-Svejbæk Lokalråd har igennem mange år ønsket en egentlig cykelsti langs Sejsvej (der 

skal etableres ca. 3 km cykelsti i hver retning) og etablering af cykelsti til Laven. Desuden øn-

sker vi en udbygning af parkeringspladser for cykler v/Svejbæk Station, Multihuset og De Små 

Fisk.  

Bytorvet er byens handelsmæssige og trafikale centrum. Sejs-Svejbæk Lokalråd har tidligere 

udarbejdet forslag om hævet kørebane og ændret belægning, som vil være ønskeligt og give 

tryghed. Flere forretningsdrivende har ytret ønske om nedsat hastighed.  

 

Byens skala 

Højhuse er ikke forenelige med Sejs-Svejbæks karakter. 

 

Kommunale ejendomme 

Vi er i Sejs-Svejbæk så heldige at have en driftig fond, som driver og udbygger Multihuset. 

Derfor er det vigtigt med et velafbalanceret nabosamarbejde mellem Sejs Skole og fonden. 

 

I håbet om velvillig behandling, med venlig hilsen 

 

 

Helle Præsius Busk 

Formand for Sejs-Svejbæk Lokalråd 

Mail: helle.busk@skolekom.dk  

http://webkort.silkeborg.dk/cbkort?page=formular&formular=indberetning
http://webkort.silkeborg.dk/cbkort?page=formular&formular=indberetning
mailto:helle.busk@skolekom.dk
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