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Borgermøde 13. marts om aktuelle sager i Sejs-Svejbæk
På det årlige, vedtægtsbestemte borgermøde, som i år holdes onsdag 13. marts, vil vi
denne gang sætte fokus på, hvad der er i gang rundt omkring i Sejs-Svejbæk af større og mindre projekter. Det betyder at vi kort vil fortælle om bl.a. status omkring De
Små Fisk, hvor der forhåbentlig snart vil ske synlige forbedringer. Vi vil også rette
blikket mod Multihuset og SSIF og den visionsplan der har været arbejdet med i længere tid. Hvad sker der? Og hvor langt er de kommet, dem der er med i forarbejdet?
Ud over de aktuelle temaer indeholder borgermødet også formand Anders Koeds årsredegørelse om, hvad Sejs-Svejbæk Lokalråd har arbejdet med siden sidste års borgermøde.
Efter Stine Degn Schölarths afgang fra lokalrådet i december får vi brug for en eller
flere suppleanter. Hvis du har overvejet, om lokalrådsarbejde kunne være noget for
dig, er du velkommen til at kontakte os for at høre nærmere eller du kan melde dig
som suppleant direkte på borgermødet.
En anden mulighed for at være med er at deltage i en af vores arbejdsgrupper. Det
kan du også høre mere om på borgermødet. Her vil kassereren desuden fremlægge
lokalrådets årsregnskab for 2018 og der skal vælges – eller genvælges – en revisor og
en revisorsuppleant.
Vi glæder os til at se jer på borgermødet, som holdes i Multihuset i Sejs fra kl. 19-21.
Vi serverer en kop kaffe/te undervejs.

Fredning af Sindbjerg og Stoubjerg i 100 år
På toppen af Sindbjerg står en bænk – og en sten. Det ved de fleste, der bor her i
Sejs-Svejbæk formentlig. Men hvad står der skrevet på stenen? Måske var det værd
at undersøge på den næste travetur til toppen. Vi kan her afsløre, at der blandt andet
står et årstal, nemlig 1919. Årstallet betyder, at det i år er præcis 100 år siden Sindbjerg og Stoubjerg blev fredet af fremsynede mennesker, som mente at her skulle der
ikke bygges huse, veje eller andet.
I Sejs-Svejbæk Lokalråd mener vi, at det jubilæum er værd at fejre. Selve fredningen
fandt helt officielt sted i februar 1919, men vi har valgt at udskyde fejringen til en lidt
lunere årstid. Derfor arbejder Klimagruppen og Naturgruppen – som er undergrupper
af Sejs-Svejbæk Lokalråd – i øjeblikket på at stable et arrangement på benene i den
anledning. Det bliver formentlig i maj måned. Tanken er, at vi selvfølgelig skal en tur
op i bakkerne og nyde udsigten ud over heden. Vi vil desuden prøve at få fat på en

eller flere, der kan fortælle om den historiske vinkel og om baggrunden for fredningen. Mere om det i de kommende nyhedsbreve.
Lokalrådet og de kommunale planer – en klage og et forslag
Efter måneders intens debat, borgermøde i november og den endelige politiske vedtagelse i Silkeborg Byråd af lokalplanforslag 36-004 og kommuneplantillæg 13 ligger
planen for det kommende boligområde øst for Borgdalsvej nu fast.
I Sejs-Svejbæk Lokalråd har vi dog ønsket, at lokalplanen blev mindre indgribende for
naturen, og vi har derfor indsendt en klage over afgørelsen til Planklagenævnet. Vi
har klaget over områdeudvidelsen af lokalplanen mod nord og størrelsen af de grønne
kiler, som vi mener er blevet reduceret for meget i forhold til Strukturplanen, som
blev vedtaget af Silkeborg Byråd i 2012. Klagen – og de tilhørende fem bilag - behandles først af Silkeborg Kommune, som har tre uger til at afgøre, om de vil genoptage sagen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse bliver klagen herefter sendt til
Planklagenævnet.
Sammen med Teknik og Miljø har Sejs-Svejbæk Lokalråd desuden set på mulighederne for at forbedre P-forholdene ved adgangsvejen fra Borgdalsvej til Sejs Hede. Tanken er, at det skal ske så skånsomt for skoven som muligt. Lokalrådet foreslår, at
kommunen undersøger, om det er realistisk med en rundkørsel på stedet, som ligger
næsten overfor den kommende Tværdalsvej. Hvis det er muligt, vil en af fordelene
være, at en rundkørsel virker fartdæmpende, hvilket især er relevant i forhold til den
trafik, der kommer fra motorvejen.

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