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Høringssvar vedr. forslag til ændring af bynavnene Sejs og Svejbæk til Sejs-Svejbæk 

Sejs-Svejbæk Lokalråd har siden modtagelsen af denne høring den 13. maj 2015 sat gang i 

adskillige tiltag for at samle indtrykkene fra området på de tre uger, som vi har haft til rådig-

hed. Dels har vi gennemført en virtuel spørgeundersøgelse (se figur øverst på side 2), dels har 

vi samlet kommentarer via hjemmesiden, Facebook, mail, radioindslag, foreningsnetværk og 

via mødet med borgere til lokalområdets torvedag den 30. maj 2015 (se samlet resultat ne-

derst på side 2). 

 

Resultatet af vore anstrengelser viser en (lille) overvægt af borgere, som mener, at vi lever i 

et fælles samfund, hvor navnet Sejs-Svejbæk på vore byskilte giver en fornuftig og praktisk 

ramme for de to sammenvoksede byer. Dog er det helt tydeligt, når man taler med borgerne, 

at alle vil fortælle, at de kommer fra enten ”Sejs” eller ”Svejbæk”, uanset skiltningen.  

 

Det er derfor af overordentlig stor vigtighed, at navnene Sejs og Svejbæk fortsat fremgår af 

offentlige kort, nu som ”bydele” eller ”steder” i Sejs-Svejbæk. Begge bynavne har lange histo-

rier. Navnet Sejs er fra 1654 og navnet Svejbæk fra jernbanens etablering i 1872 (se 

www.sejs-svejbæk-lokalhistorie.dk under Vigtige årstal).  

 

Vi er på et tidligere tidspunkt blevet fortalt, at en ændring i Stednavneudvalget kræver et stort 

ønske hos lokalbefolkningen. Resultatet af vore undersøgelser kan ikke fortolkes til noget lo-

kalt ønske. Det store ønske kommer udefra, fra Vejdirektoratet. Vi vil dog ikke modsætte os 

Vejdirektoratets og Silkeborg Kommunes Vej- og Trafikudvalgs ønsker, hvis blot vore originale 

bynavne fortsat fremgår af Kort- og Matrikelstyrelsens offentlige kort, og der fortsat skiltes 

med stednavne på blå skilte. 

 

Med venlig hilsen 
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Samlet resultat af Sejs-Svejbæk Lokalråds dataindsamling 

 

53 % 
47 % 

55,7 % 
44,3 % 
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