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Fra sommerpause til masser af møder og aktiviteter
Sommeren er for mange – og også for lokalrådet – som regel mødefri. Men nu er vi i
gang igen, og efterårets møder og arrangementer står nærmest i kø for at finde plads
i kalenderen. For lokalrådet gælder det her i september bl.a. et dialogmøde med Silkeborg Kommunes byplanansvarlige om den kommende revision af kommuneplanen
og en workshop om, hvordan man inddrager frivillige inden for det grønne område.
Flere af lokalrådets medlemmer er desuden involveret i projekter i tilknytning til lokalrådarbejdet, bl.a. vedrørende De Små Fisk og det kommende halbyggeri. Plus naturligvis vores egen lokalrådsmøder.
Det er også i september Silkeborg Kommune for anden gang holder Folkemøde på
Bindslevs Plads med debatter, workshops, musik og meget mere. Lokalråd, politikere,
lokale foreninger og andet godtfolk deltager. Sejs-Svejbæk Lokalråd og formentlig
mange andre af byens lokalråd er også i år til stede på Folkemødet – så måske ses vi
på Bindslevs Plads 20.-21. september?
Lokalplan nu uden mobilmast
Efter afslutningen af høringsperioden for lokalplanforslaget vedrørende den kommende børneinstitution og det nye boligområde mellem Borgdalsvej og Tværdalsvej (36013) har Plan- og Vejudvalget vedtaget en række ændringer, dels på baggrund af høringssvarene, dels efter vurderinger fra kommunes Teknik- og Miljøafdeling. En af
ændringerne er, at forslaget om, at der kan placeres en mobilmast i området nu er
fjernet, så det nu ikke længere er muligt. Det er der nok en del, der vil glæde sig
over. Lokalplanforslaget med de seneste ændringer kan du finde på Silkeborg Kommunes hjemmeside. Her kan du også tilmelde dig nyhedsbreve fra de enkelte udvalg,
f.eks. Plan- og Vejudvalget, som ofte træffer afgørelser, der har betydning for vores
lokalområde.
I løbet af sommeren er den nye Tværdalsvej blevet en del af vores by. Hvad der for få
måneder siden var bunker af jord og store maskiner der pløjede sig gennem landskabet langs Borgdalsvej er nu ved at udvikle sig til noget, der ligner et boligområde med
huse omkranset af stier og veje.
For lokalrådet er der altid en ny lokalplan eller andre planer der vinker forude. Det
betyder, at vi i den kommende tid skal i gang med at kigge nærmere på, hvad vi mener der bør ske i vores lokalområde med den kommende revision af kommuneplanen.
Her vil vi bl.a. kigge på høringssvar i forbindelse med vedtagelsen af kommuneplan

2017-2028 og på kommentarer fra borgermøder m.v. for at få et samlet overblik
over, hvilke holdninger og forslag der tidligere har været bragt frem.
Arbejdsgrupper – vil du være med?
Sejs-Svejbæk Lokalråd har for tiden to arbejdsgrupper, Naturgruppen og Klima- og
Miljgruppen. Begge grupper har eksisteret i mange år og gruppens medlemmer har i
tidens løb studeret kommunale planer, arrangeret møder om energibesparelser, affaldssortering, kortlagt stierne i lokalområdet, arrangeret klimadag, lokale ture og
meget andet. Senest var Klima- og Miljøgruppen med til at arrangere fejringen af
100-års jubilæet for fredningen af Sindbjerg og Stoubjerg og Naturgruppen var med
til opsætningen af fuglekasser.
Grupperne består af en gruppe mennesker fra lokalområdet som er interesseret i netop disse temaer, og vi har altid plads til flere medlemmer. For tiden er der lidt stille
omkring grupperne, men måske har du forslag til, hvad vi skal sætte fokus på fremover? Kontakt Daniel (Naturgruppen) eller Aase (Klima- og Miljøgruppen), hvis du er
interesseret i at høre mere.
Husk at vores lokale vandrestikort (anno 2017) kan hentes på lokalrådets hjemmeside.
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