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Sindbjerg-fredningen blev fejret
100 år er værd at fejre. Også når det drejer sig om en fredning af et naturområde.
Det mente både Sejs-Svejbæk Lokalråd og Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening.
Derfor gik de i foråret sammen at markere 100-året for fredningen af lyngbakkerne i
Sejs. Jubilæet blev markeret med to arrangementer – først et velbesøgt møde i Multihuseti slutningen af maj. Her fortalte fredningsleder fra Danmarks Naturfredningsforening, Birgitte Bang Ingrisch, om fredninger generelt og om betydningen af fredninger. Det lokale fokus på ”vores” fredning sørgede Herman Rasmussen fra SejsSvejbæk Lokalhistoriske Forening for med en beskrivelse af baggrunden for fredningen, da redaktør Sophus Sørensen fra Silkeborg Avis sammen med fabrikant Chr.
Hammer i 1910 købte de to lyngbakker Sindbjerg og Stoubjerg for 800 kr! Selve fredningen fandt sted i 1919 så der ”ikke nogensinde må beplantes eller opdyrkes, idet de
til alle tider skal ligge som lynghøje”. Bakkerne blev dermed en af de første fredninger
i Danmark. Først i 1947 blev også Sejs Hede fredet.
Næste arrangement foregik på toppen, nemlig ved mindestenen for Sophus Sørensen
på toppen af Sindbjerg, hvor et par hundrede mennesker mødte op Grundlovsdag for
bl.a. at se inskriptionen på stenen, som i forbindelse med fejringen er blevet malet op,
så man nu faktisk kan læse teksten. Der blev holdt taler og serveret boblende dråber i
dagens anledning. Bl.a. deltog Poul Erik Thystrup fra Silkeborg Kommune, som står
for den daglige pleje af heden og som også har betalt for fornyelsen af inskriptionen.
Sejs-Svejbæk Lokalråd og Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening stod for begge arrangementer.
Sejs-Svejbæk i vækst
Boliger skyder op langs Borgdalsvej og en ny, stor daginstitution er på vej. Måske skal
også vores lokale butiksområder udvides med nye butiks-kvadratmeter længere mod
øst.
For Sejs-Svejbæk Lokalråd giver den hastige vækst i vores lokalområde anledning til
en smule bekymring. En meget stor daginstitution kan være en belastning for børnene. Det har vi skrevet i en kommentar til Silkeborg Kommune, i forbindelse med
kommunens planer om at give mulighed for at øge antallet af børn i institutionen fra
140 til 180.
På butiksområdet er der også ændringer på vej. Vores nuværende ”bytorv”, hvor både
Dagli’Brugsen og Rema 1000 plus flere andre butikker er samlet, har hidtil været stort
set eneste område i byen med dagligvarebutikker. Det kan blive ændret fremover,
idet Silkeborg Kommune planlægger at udvide butiksområdet mod øst med det, der i

daglig tale kaldes Mascotgrunden. Silkeborg kommune har bedt om forslag og ønsker i
den forbindelse, og i lokalrådet kan vi se både fordele og ulemper. Ændringen kan give flere butiksmuligheder, men kan også betyde mere trafik og et ændret handelsmønster. Vi har derfor foreslået, at man laver en analyse af, hvilke ændringer et udvidet butiksområde kan forventes at medføre.
Frivilligmøder, kommuneplan og andre gode sager
Vi kan heldigvis stadig nyde sommeren, men her i august nærmer vi os nu efterårets
aktiviteter. Det gælder også for lokalrådet.
I september deltager lokalrådet f.eks. i et dialogmøde med Silkeborg Kommunes byplanansvarlige om den kommende kommuneplanrevision. Og i september holdes også
del 2 af et møde om frivillighed inden for det grønne område. Tre medlemmer af lokalrådet deltog i det første møde, som fandt sted i juni.
Baggrunden er, at Silkeborg Kommune er med i et forskningsprojekt sammen med
Københavns Universitet, som handler om at forbedre rammerne for frivillighed inden
for det grønne.
Og i lokalrådet vil vi – stadigvæk – gerne have en bedre cykelsti mellem SejsSvejbæk og Silkeborg. Her prøver vi også at banke på hos kommunen, i håb om at
det vil fremskynde muligheden for at vi får en bedre cykelsti – til gavn for både små
og store og ikke mindst miljøet.
Velkommnen tilbage til hverdagen i Sejs-Svejbæk efter sommerpausen!
Husk at vores lokale vandrestikort (anno 2017) kan hentes på lokalrådets hjemmeside.
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