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Byrådet har bevilget to millioner kr. til SSIF
Efter flere års intensivt forarbejde med udvikling af projektet, adskillige møder, ansøgning og etablering af støtteforening bliver de første skridt i disse måneder taget til
at etablere de nye idræts- og fritidsfaciliteter i Sejs-Svejbæk med ny hal, mødefaciliteter og kunstgræsbane i den vestlige ende af Carls skov. Et afgørende skridt på vejen
er et støttebeløb på to millioner kr., som nu er bevilget fra Silkeborg Kommune. Tilskuddet er først godkendt i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og nu også i byrådet.
Silkeborg Kommune bygger en ny hal og anlægger en ny boldbane. Men bevillingen
fra kommunen rækker ikke til Sejs-Svejbæk Idrætsforenings ønske om både en multihal, boldbaner, mødelokaler og café m.m. Så derfor må lokalområdet også træde til
økonomisk. Du kan give din støtte til finansieringen af projektet ved at melde dig ind i
den almennyttige forening Rødder (rødder.com).
I de kommende måneder går arbejdet for alvor i gang og vi kan begynde at glæde os
til at projektet bliver en realitet.
Borgermøde om kommuneplan 1. september
Selv om både verden og Sejs-Svejbæk har ligget næsten i dvale hele foråret på grund
af corona, så er der alligevel en kommuneplanproces i gang, som skal føre til en ny
kommuneplan for Silkeborg Kommune. Byrådets forslag til kommuneplan behandles
politisk i juni og sendes i otte ugers offentlig høring fra midten af august. Kommuneplanen, som gælder for perioden 2020-2032, skal vedtages af byrådet i december
2020.
Men inden da bliver der holdt borgermøder rundt omkring i lokalområderne i hele
kommunen. Som ved seneste kommuneplanforløb vil både byrådsmedlemmer og repræsentanter fra forvaltningen være til stede. Også Midtjyllands Avis deltager ligesom
sidst og følger ”karavanen” hele kommunen rundt. Så her er virkelig mulighed for at
få skabt sig et overblik, stille de vigtige spørgsmål og komme med sine ønsker – og
måske bekymringer for – den fremtidige udvikling i Silkeborg Kommune og især SejsSvejbæk.
Sejs-Svejbæk Lokalråd har besluttet at sætte særligt fokus på forholdet mellem den
hastige byudvikling og kapaciteten af især skole, institutioner og trafikken i lokalområdet.
Mødet holdes i Multihuset 1. september kl. 19 og vi vil forsøge at skaffe onlineadgang
til mødet, så det bliver muligt at deltage hjemmefra, hvilken kan blive aktuelt på
grund af forsamlingsrestriktioner.

God sommer – og lokalt borgermøde til efteråret
Mens samfundet omkring os langsomt åbner op vil lokalrådet snart holde sommerpause. Vi er tilbage med et nyhedsbrev i august, men sker der vigtigt nyt inden, så følg
med på vores Facebook-side, hvor vi vil lægge aktuelle informationer op.
Før sommerpausen holdt vi 19. maj et ”corona-møde” hvor lokalrådet mødtes ved
Multihuset og herefter holdt et gående møde med både dagsorden og en lille rundtur i
og omkring Borgdalsparken, som både er blevet grønnere og kønnere i løbet af de
seneste måneder. Heldigvis var det dejligt forårsvejr, så det var en fin oplevelse og
godt at gense hinanden. På mødet aftalte vi bl.a., at det vedtægtsbestemte borgermøde, som vi havde planlagt til 11. marts, må udsættes til efteråret. Vi har endnu
ikke sat en dato på, men vi melder det selvfølgelig offentligt ud i god tid. Og endnu en
gang: Er du interesseret i at blive suppleant i lokalrådet, så kontakt os eller mød op til
borgermødet, hvor du kan få mulighed for at blive valgt for perioden frem til næste
lokalrådsvalg i 2021.
Med dette nyhedsbrev vil lokalrådet ønske jer alle en god sommer, som forhåbentlig
vil blive både mere åben og mere opløftende end de seneste måneder har været.
Husk at nyde hinanden og nyd solen, varmen og naturen i og omkring Sejs-Svejbæk.

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