
Skægkærområdets Lokalråd har fremsendt følgende til Silkeborg kommune maj 2016 

 

Forhøringssvar til kommuneplanen. (Håber man kan lægge så meget ud...) 

Ultimo Maj 2016 

Forhøring af kommuneplan 2017-2028. 

Bemærkninger fra Skægkærområdets Lokalråd til nogle af de fastlagte focusområder. 

1.Plads til vækst. 

Byudvikling primært i Sejling og Lemming, så der skabes de nødvendige forudsætning for og 

arealer til boliger af forskellig art, samt at der i hele området ikke udelukkes mulighed for mindre 

erhvervsvirksomheder og dagligvarehandel. 

I den nuværende planperiode er forudsætninger for udviklingen i Sejling fastlagt i ny lokalplan i 

forbindelse med at Sejling overgår til byzone. 

Lokalrådet bakker op om ny affaldsplan og har focus på bæredygtighed og grøn omstilling og vil 

støtte kommunale initiativer, der går i den retning. 

2.Friluftsstrategi. 

Lokalrådet vil igen pege på 2 kendte projekter, som forventes afsluttet i starten af den nye 

planperiode. 

a.Videreførelse af banestien fra Lemming mod Hinge, Kjellerup. 

b. Etablering af rekreativt område med stier (herunder sti til gang/cykelbro, der allerede er etableret 

over motorvejen) i Gubsø området. I forbindelse med etablering af området også hævning af 

vandspejlet i søen. 

Oprettelse og markering af gode vandreruter i området. 

I private skovområder i Serup og Sinding er der gode adgangsforhold . 

3.Forberedt på skybrud. 

Særligt udsatte områder er ikke bekendt, dog er vejen mellem Sejling og Lemming, tæt ved 

Lemming ofte oversvømmet efter større regnmængder. 

4.Infrastruktur. 

Lokalrådet opfordrer til, at der i planen er mere konkrete bud på en omfartsvej ved Skægkær, samt 

en færdiggørelse af Sejling Hedevej, både til aflastning af den tunge trafik, der allerede i dag plager 

Sejling og Skægkær, men også med henblik på at skabe bedre forhold omkring til-ogfrakørsel til 

motorvejen. 

Vejen mellem Sejling og Lemming er også problematisk med dårlige oversigtsforhold og øget 

trafik. 



Et andet vigtigt tema er trafikken omkring grusgrave i Tandskov og Sinding samt genbrugspladsen i 

Tandskov. Det belaster særlig Sinding, Skægkær og Resdal og delvis Serup. 

I nedenstående opregnes de løsningsforslag og begrundelser herfor, som tidligere er fremsendt til 

kommunen. 

LØSNING: 

1. Kun ærindekørsel over 3500 kg i Sinding, Serup og Resdal. 

2. 40 km/t i Sinding, Serup og Resdal. 

3. 60 km/t videre fra Resdal ad Resdal Bakke til Tandskovvej. 

4. Kun til- og frakørsel over 3500 kg til de to anlæg i Tandskov via Viborgvej og Tandskovvej. 

5. Til- og frakørsel til grusgraven på Sinding Hovvej forbudt ad Sinding Hovvej fra Sindingsiden. 

6. Den nødvendige tunge trafik ad Sindingvej, fra arbejdskørsels-grusvejen mellem Sinding Hovvej 

og Sindingvej til Skægkær forbi Skægkærskolen, reguleres med 40 km/t og bedre fysisk 

fartdæmpning. 

BEGRUNDELSER: 

1. Der er tæt bebyggelse med landsbypræg tæt på vejen, smalle veje, uoverskuelige snævre hjørner, 

manglende fortove flere steder. 

2. som 1. 

3. Efter byskiltet med Resdal ophører mod vest, er der stadig mange boliger og udkørsler. Resdal 

Bakke bruges i udpræget grad til hundeluftning og motionsløb. 

4. følger af punkt 1. 

5. følger af punkt 1. 

6. Iflg. 1 og 5, vil Sindingvej gennem Skægkær blive ekstra belastet. Primært af hensyn til skolen 

skal der reguleringer til. 

5.Kommunale ejendomme. 

Vi har 2 kommunale ejendomme Lemming Gamle Skole og Skægkærskolen. 

En aktiv gruppe i Lemming har allerede kontakt med Silkeborg Kommune om anvendelsen af den 

gamle skole til en hel række aktiviteter. Der foreligger beskrivelser af sagen i kommunen. 

Lokalrådet støtter, at der skabes mulighed for de udnyttelser af bygningerne som gruppen i 

Lemming har beskrevet. 

Lokalrådet har afholdt flere arrangementer på Skægkærskolen og er altid blevet godt behandlet.  

Lokalrådets område er velforsynet med forsamlingshuse, så der kan ikke umiddelbart peges på nye 

anvendelser, der mere naturligt kan foregå på skolen. Lokalrådet er ikke bekendt med behov eller 

nuværende status for andre benyttelser af skolen. Men der kunne naturligvis etableres en åbenhed 

f.eks. som samlingssted for unge fra området , der samles om en særlig interesse f.eks. 

computerspil. 

 


