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Så blev motorvejen åbnet 

Med motorvejens festlige åbning markerede weekenden den 10.-11. september 2016 

starten på en ny tid både for hele Silkeborg Kommune og for Sejs-Svejbæk, som nu 

har motorvejen som nærmeste nabo mod nord. 

Sejs-Svejbæk Lokalråd vil gerne her udtrykke vores store anerkendelse af de mange 

frivillige fra bl.a. SSIF, som trak et stort læs i forbindelse med motionsløbet både lør-

dag og søndag ved Danmarks Største Vejfest.  

Som bekendt må vi vente lidt endnu med tilkørslen mod vest fra Borgdalsvej, men for 

dem der kører fra Aarhus til Herning, er det nok en ubetydelig detalje. 

Endnu er det selvfølgelig for tidligt at vurdere, hvilken effekt motorvejen får for tra-

fikmønsteret gennem Sejs-Svejbæk og hvad det evt. vil betyde for trængslen på Jul-

søvej og antallet af biler mellem Sejs-Svejbæk og Silkeborg. For nogle vil der være 

klare fordele – for andre måske ulemper, f.eks. i form af mere støj. Hvis du observe-

rer markante ændringer af den ene eller den anden art, så send gerne en mail til lo-

kalrådet. 

 

Ny lokalplan i høring 

Sejs-Svejbæk vokser, flere ønsker at flytte hertil og nye boliger bliver bygget, hvor 

det er muligt. For at skabe plads til flere boliger har Silkeborg Kommune i slutningen 

af august udsendt et forslag til en lokalplan for et nyt boligområde med 14 boliger i 

Svejbæk nord for banen. Lokalplanen har betegnelsen 36-008 og kan findes ved at 

søge efter boligområde ved Lynggårdsvej på kommunens lokalplanside, hvor du kan 

finde detaljerne om lokalplanen. Med til lokalplanforslaget hører også tillæg 51 til 

Kommuneplan 2013-2025. 

Frem til den 26. oktober har du mulighed for at indsende dine bemærkninger til lokal-

planen, enten via mail eller ved at skrive dine kommentarer direkte på hjemmesiden. 

 

Temamøder og konference 

Som en udløber af lokalrådets møde i august med nærdemokratiudvalget i Silkeborg 

Kommune er vores formand, Helle Præsius Busk, blevet inviteret til at holde et oplæg 

for alle kommunens lokalråd på den årlige nærdemokratikonference, som finder sted i 

starten af november. Det ser vi naturligvis som en anerkendelse af vores lokalrådsar-

bejde. 

I september deltog vi i øvrigt sammen med en række andre lokalrådsmedlemmer i et 

temamøde om integration, som Silkeborg Kommune havde inviteret til. Formålet var 

dels at oplyse om, hvad kommunen gør konkret for de nyankomne flygtninge og sam-

http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/
http://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?cmsid=24255


tidig søge gensidig inspiration til, hvordan også lokalområderne uden for Silkeborg 

midtby kan bidrage til den bedst mulige integration af de flygtninge, der bor i kom-

munen.  

 

Juletræ søges! 

Selv om vi for få uger siden havde sommertemperaturer, så siger kalenderen allige-

vel, at vi med hastige skridt nærmer os jul! Og hvis vi skal fastholde traditionen med 

et juletræ der lyser op ved bytorvet i december måned, så har vi brug for, at en ven-

lig sjæl donerer et juletræ til byen. Træet skal være ca. 6 meter højt. Så hvis du ken-

der én eller selv er den, der kan skaffe os et juletræ inden den 26. november, så kon-

takt lokalrådsmedlem Klaus Kirkegaard (tok@fiberpost.dk – tlf. 29 25 43 01) eller 

Aase I. Madsen (aam@lille78.dk – tlf. 21 69 35 58) snarest muligt. 

 

 

Vidste du, at du kan booke shelters til overnatning ved De Små Fisk på naturstyrel-

sen.dk? 

 

 

Vandrestikort (anno 2013) kan hentes på lokalrådets hjemmeside. 

 

 

Sejs-Svejbæk Lokalråd er 

Helle Præsius Busk (formand), Bjørk Fredslund Andersen (næstformand), Klaus Kirke-

gaard (kasserer), Aase I. Madsen (sekretær), Kirsten Kristensen, Karen Lykkegaard 

og Eske Eskesen. Suppleant Stine Degn Schölarth. 

 

Følg Sejs-Svejbæk Lokalråd her: 

www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk 

https://www.facebook.com/SejsSvejbaekLokalraad/ 
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