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To nye medlemmer valgt til lokalrådet
Forud for borgermødet 13. marts havde to kandidater meldt sig som interesserede i at
være med i Sejs-Svejbæk Lokalråd. Selv om vi havde brug for begge – den ene som
fast medlem, den anden som suppleant – og der ikke meldte sig flere kandidater på
mødet, så måtte der alligevel en skriftlig afstemning til. Resultatet blev, at Gorm Falsig Pedersen nu er indtrådt som medlem af lokalrådet, og at Jens Stege Philipsen
fremover er 1. suppleant. Velkommen til jer begge, vi glæder os til at arbejde sammen med jer.
At vi skulle holde valg ”i utide” skyldes, at lokalrådet i forbindelse med borgermødet
desværre måtte sige farvel til Klaus Kirkegaard, som har været medlem af lokalrådet
siden 2010, heraf de seneste fem år som kasserer. Vi takker Klaus for hans indsats i
lokalrådet, både med at holde øje med pengekassen og for det konstant vågne øje på
hvad der rører sig i Sejs-Svejbæk. Med sin interesse for lidt af hvert, sin undren over
hvad han ser og sit medlemskab af flere bestyrelser og andre poster i lokalområdet,
har Klaus ofte været den, der kunne forbinde forskellige interesser og løse en potentiel konflikt før den opstod. Vi håber på fortsat samarbejde med Klaus, selv om det bliver af mere uformel art.
På borgermødet blev Kirsten Andersen genvalgt som bilagskontrollant (revisor) og
Allan Olsen blev valgt som revisorsuppleant.
Borgermødet havde et godt fremmøde med ca. 35 deltagere, og der blev på mødet
lejlighed til at høre om både lokalrådets aktiviteter det seneste år og om, hvilke planer
der arbejdes med omkring De Små Fisk og Visionsplanen for Multihuset og SSIF.
Daginstitutions-lokalplan i høring
En daginstitution og 41 nye boliger. Det er hovedelementerne i det lokalplanforslag,
der kommer til at gælde for området syd for den kommende Tværdalsvej. Mellem
bygningerne bliver der også fællesarealer med grønne kiler, som skal give udsyn til
især skovområdet nord for lokalplanområdet. Flere daginstitutionspladser i vores lokalområde har længe været både et ønske og et stigende behov. Med de nye boliger,
der følger af den netop vedtagne lokalplan 36-004, er behovet blot yderligere forstærket. Det ændrer dog ikke ved, at både daginstitution og flere boliger naturligvis vil
medføre, at det nuværende frie udsyn udover ”majsmarken” stort set forsvinder, når
Sejs-Svejbæk får endnu et boligområde.

Lokalplanforslaget er for nylig behandlet i både Plan- og Vejudvalget og i Klima- og
Miljøudvalget. Forslaget forventes herefter godkendt af byrådet og sendt i offentlig
høring i fire uger, dvs. frem til slutningen af april eller starten af maj. Inden den endelige vedtagelse af lokalplanen inviterer Silkeborg Kommune til borgermøde, formentlig
i Multihuset 24. april.
I lokalrådet vil vi naturligvis kigge lokalplanforslaget efter i sømmene og komme med
vores høringssvar, som vi har gjort med adskillige andre lokalplanforslag. Lokalplanforslaget, som har nr. 36-013, kan du finde på Silkeborg Kommunes hjemmeside,
hvor du også kan give dit eget høringssvar.

100 års fredning skal fejres
I år er det, som tidligere nævnt, 100 år siden vores to smukke lynghøje, Sindbjerg og
Stoubjerg, blev fredet, og det skal fejres. Sejs-Svejbæk Lokalråd har besluttet at fejre
begivenheden med hele to arrangementer i samarbejde med Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening (SSLF), som kan bidrage med den særlige historiske vinkel, når det
gælder historien om vores lokalområde.
Det første arrangement bliver et offentligt møde i Multihuset, hvor gæster udefra fortæller om både denne fredning og om, hvorfor vi overhovedet har fredninger. Dette
møde finder sted om aftenen 28. maj. Men vi skal selvfølgelig også en tur op på bakkerne. Det sker 5. juni, hvor selve mindestenen på Sindbjerg også bliver en del af begivenheden. SSLF har lovet at rense stenen for gammelt snavs her i løbet af foråret,
så vi regner med at kunne ”afsløre” en smukkere sten på denne dag. Mere herom i
maj måneds udgave af nyhedsbrevet.

Husk at vores lokale vandrestikort (anno 2017) kan hentes på lokalrådets hjemmeside.
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