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Den lokale huskeseddel – Skabelon til udfyldelse 
   

 
Udfyldes af lokalråd 
 
Navn på lokalråd og kontaktperson (e-mail og telefonnummer) 
Sejs-Svejbæk Lokalråd v/Helle Præsius Busk, helle.busk@skolekom.dk, 26249963 

 
Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 
Bænke/borde ved Ludvigslyst, Christiansminde og Havmosen 
Den bynære natur udnyttes bedre, når der er mulighed for at holde et hvil for at nyde 
naturen og/eller lidt medbragt mad – på den måde kommer borgerne rundt i byområdet 
(Havmosen), langs søerne (Ludvigslyst og Christiansminde), ud i skovene og op i bakkerne 
(f.eks. gode stiforbindelser, også på tværs af jernbanen).  
Sejs-Svejbæk Lokalråd støtter idéen om en forbindelse mellem de to sider af Gudenåen, 
forudsat at sejlbåde m.fl. fortsat kan passere. 

 
Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske – hvorfor er den/det væsentlig(t)? 
Offentlighedens adgang til den bynære natur i Sejs-Svejbæk skal forbedres. Vi bor skønt, 
men det kan være svært/umuligt at nå frem til naturen. Mange borgere ønsker at opholde 
sig mere i naturen. Især på de nævnte steder er der en mulighed for nærkontakt, som vi 
gerne vil udnytte bedre.  
Det er godt for sundheden, hvis borgerne holder sig i gang. For gangbesværede medborgere 
kan en bænk på vejen betyde forskellen mellem motion og slet ingen fysisk aktivitet. For alle 
medborgere er aktivitet og motion godt for helbredet, indlæringsevnen mm. 

 
Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 
Etablering af bænke (primært) og borde ved de kommunale områder: 
• Ludvigslyst – her er en velfungerende plejeplan næsten gennemført. 
• Christiansminde – der er netop flyttet et hegn ved pumpestationen på Sejs Søvej, så der 

nu er et endnu bedre udflugtsmål, her skal opholdspladsen og stien forbedres 
• Havmosen – lokalplan nr. 70.10 er på vej til gennemførelse 

 
Udfyldes af Silkeborg Kommune 
 
Administrativ behandling eller indstilling til udvalg 
Indstilling 
Teknik- og Miljøchefen indstiller, 
• at der opsættes bord-bænkesæt ved Ludvigslyst og Christiansminde og  
• at der etableres stiforløb i Havmosen som et led i den løbende drift af området. 

 
Udvalgsbeslutning 
Beslutning Plan- Miljø- og Klimaudvalget den 03-08-2010 
Indstillingen godkendt, idet bord-bænkesæt ved Ludvigslyst udgår. 

 


