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Borgermøde med grønt tema
Vi har taget hul på et nyt år og et nyt årti, og selvom vinteren lader vente på sig, så
nærmer vi os forår og dermed også det vedtægtsbestemte borgermøde, som SejsSvejbæk Lokalråd inviterer til hvert år.
På mødet vil vi traditionen tro både se tilbage på året der gik og skue lidt fremad. Lokalrådsformand Anders Koed fortæller om lokalrådets aktiviteter i det seneste år og
kasserer Majbritt Holden Boye vil sørge for at fremlægge regnskabet for 2019.
Vi har desuden sat miljø og klima på dagsordenen og håber at få besøg af en repræsentant fra Silkeborg Kommune, så vi kan få et indblik i, hvilke planer kommunen arbejder med inden for de grønne områder. Bl.a. er man i gang med at udarbejde en
klimastrategi, som senere skal resultere i en klimahandlingsplan, der kommer til offentlig høring senere på året.
På borgermødet håber vi også at blive klogere på, hvad klimastrategien kommer til at
betyde for os som borgere i Sejs-Svejbæk og hvad vi selv kan gøre for at hjælpe den
på vej. Borgermødet holdes onsdag 11. marts kl. 19.30 i Multihuset. Notér allerede nu
datoen i kalenderen.
Suppleantvalg på borgermødet
Borgermødet betyder denne gang også valg af en eller flere suppleanter. Lokalrådets
nyeste medlem, Gorm Falsig Pedersen, som blev valgt på sidste års borgermøde, har
besluttet sig for at forlade lokalrådet på grund af nyt arbejde. Vores hidtidige suppleant Jens Stege Philipsen er derfor trådt til som fuldgyldigt medlem af lokalrådet, efter
at have fungeret som aktiv suppleant i knap et år. Det betyder så desværre, at vi ikke
længere har en suppleant. Så derfor: Hvis du har lyst til at prøve en to-årig periode
som suppleant i lokalrådet, har du chancen nu. Kontakt lokalrådet på mail anders.k979@gmail.com, hvis du er interesseret. Eller meld dig som kandidat på selve
borgermødet.
I lokalrådet beklager vi Gorms afgang. Som nyvalgt lokalrådsmedlem gik Gorm til sagen med stor energi og påtog sig gerne nye opgaver, når lejlighed bød sig. Bl.a. har
han været en ihærdig nærlæser af diverse materialer med deraf følgende viderebearbejdning. Vi takker Gorm for hans indsats i lokalrådet og ønsker ham held og lykke
fremover.
Lokalplan og kommuneplan på vej
Frem til udgangen af 2019 har lokalplanen, der omfatter halbyggeri, boldbaner og
mulig udvidelse af Sejs Skole, været i høring. Sejs-Svejbæk Lokalråd har indsendt

vores høringssvar, hvor vi tilslutter os hovedparten af lokalplanen, men hvor vi også
påpeger risikoen for at højt halbyggeri fremover kan ”smitte af” på nærliggende byggerier. Høringsperioden er nu afsluttet, og bolden er trillet videre til Silkeborg Kommune. På kommunens hjemmeside kan du finde lokalplan 36-012 og følge med i, hvor
langt den er nået i processen.
2020 er også året, hvor den nye kommuneplan skal debatteres og senere vedtages.
Her i løbet af foråret debatteres kommuneplanen i byrådet og fra august gælder det
borgermøder i lokalområderne, herunder i Sejs-Svejbæk, hvor vi holder borgermøde
1. september. Læs mere på kommunens hjemmeside om proces og tidsplan for Kommuneplan 2020-2032.
Og så glæder vi os i øvrigt til, at vores nyrenoverede vejkryds mellem Sejsvej og
Borgdalsvej bliver helt færdigt – med lyskurve og det hele.
Husk at vores lokale vandrestikort (anno 2017) kan hentes på lokalrådets hjemmeside.
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