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Høringssvar: Nej tak til boliger i naturen
Silkeborg Kommunes forslag til kommuneplan har nu i flere måneder været til debat
på adskillige borgermøder rundt om i kommunen. Også i Sejs-Svejbæk.
Efter lokal debat og et velbesøgt borgermøde 1. september – Multihusets store sal var
fyldt til sidste plads – kunne Sejs-Svejbæk Lokalråd kort før høringsfristen 12. oktober
aflevere sit høringssvar til Silkeborg Kommune.
Kommunens forslag til kommuneplan gælder for perioden 2020 til 2032 og for SejsSvejbæk er det især to udviklingsområder, der har givet anledning til debat.
Lokalrådets høringssvar er baseret på blandt andet de udmeldinger der er kommet
frem under debatten.
Størst modstand er der mod forslaget om Sindbjerg Mosevej, som i kommuneplanforslaget står til at ændre status fra landzone til byzone og dermed også til at give mulighed for mere byggeri her. Modstanden skyldes ikke mindst beliggenheden tæt på de
fredede lyngbakker, Sindbjerg og Stoubjerg.
Også forslaget om boligbyggeri i Linå Vesterskov har fået knubbede ord med på vejen. Modstanden skyldes både den hastige byudvikling der sker for tiden i vores lokalområde og bekymringen for, om skole, institutioner og gode trafikløsninger kan følge
med. Men også det faktum, at stadig mere natur i vores lokalområde erstattes af byggeri, bekymrer borgerne.
Derfor var der hverken på borgermødet eller i lokalrådet den store begejstring for at
tillade boligbyggeri inde i skoven, selv om det skitserede projekt Ludvigsmarken også
har fået ros for nytænkning og ideen om at bevare mest muligt af skovens atmosfære
mellem bygningerne.
Meningerne om dette projekt er delte i lokalrådet. Så hvis der skal bygges… Og hvis
der tages hånd om udfordringerne med trafik, skole og institutioner… Så måske.
Se lokalrådets høringssvar på vores hjemmeside og på kommunens hjemmeside, hvor
du også kan se alle de øvrige høringssvar. Den endelige kommuneplan vedtages af
byrådet sidst på året.

Borgermøde 2020 udskydes til 2021
I følge lokalrådets vedtægter skal vores årlige borgermøde afvikles inden 1. marts
men kan udsættes indtil 1. juni. Disse datoer er jo for længst passeret. Og vi har nu
måttet aflyse vores borgermøde hele to gange, dels i marts, dels i oktober på grund af
corona-smittefare.

Da vi desværre ikke kan forvente at corona-krisen ophører i nærmeste fremtid, udskyder vi derfor borgermødet til 2021, hvor vi slår borgermøderne for 2020 og 2021
sammen. Inden dette års udgang laver vi en skriftlig redegørelse m.m., som vi lægger
op på vores hjemmeside og Facebook-side.
Juletræet tændes 28. november
Julen er traditionernes tid. Men på grund af corona bliver julen 2020 næppe helt efter
traditionerne.
En af vores lokale juletraditioner her i Sejs-Svejbæk er at omkring 100 børn og voksne mødes ved Dagli’Brugsen i Sejs, når juletræet tændes. Julemanden kommer forbi –
forhåbentlig. Og julesange, slikposer, gløgg og æbleskiver hører med til traditionen.
Traditionen tro tænder vi lysene i juletræet dagen før 1. søndag i advent. Som sædvanlig har vi fastsat tidspunktet til kl. 16, lige før mørket falder på.
Men bortset fra tid og sted vil juletræstændingen i år formentlig blive noget anderledes i år. Hvordan – det ved vi ikke endnu. Følg med på Facebook og på vores hjemmeside, hvor vi vil fortælle, hvordan vi forestiller os at arrangementet kan afvikles.
Én ting er dog sikker – juletræet kommer også i år, og vi tænder det 28. november kl.
16.
Husk at vores lokale vandrestikort (anno 2017) kan hentes på lokalrådets hjemmeside.
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