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Begrundelse: 
Der er her plads til nogle linier om, hvad du har af overvejelser om lokalrådets arbejde – og hvad du selv vil arbejde 
for. Informationen lægges på hjemmesiden ca. 7. november 2017 (2 uger inden valget).   
 
Som medlem af Sejs-Svejbæk Lokalråd er mit fokus at udvikle et godt samarbejde omkring 
det, der giver fælles værdier, gode oplevelser og forbedringer i vores lokalområde.  
 
Mine mærkesager er især: Klima og miljø – kultur og fællesskab – samarbejde og 
formidling. 
 
I Sejs-Svejbæk Lokalråd vil jeg arbejde for: 

• Et grønnere Sejs-Svejbæk – med plads til naturen 
• En bæredygtig udvikling – med udbygning der viser hensyn 
• Gode forudsætninger for fælles oplevelser i lokalområdet 
• Bedre forhold for cyklister og gående. Bedre kollektiv trafik 

 
Mit udgangspunkt er åbenhed, dialog og en konstruktiv debat, som kan skabe grundlag for 
de gode beslutninger til gavn for os, der bor i lokalområdet. Og jeg tror på, at vi ved en 
fælles indsats kan medvirke til de bedste løsninger til gavn for både vores lokalområde og 
for helheden i Silkeborg Kommune. Udbygning i Sejs-Svejbæk-området må ske med 
hensyntagen til de fælles faciliteter og de sparsomme fælles naturarealer vi har.    
 
Jeg har boet i Sejs-Svejbæk siden 1989 og har været medlem af Sejs-Svejbæk Lokalråd 
siden det blev oprettet den 1. januar 2006. Siden 2009 har jeg desuden været med i 
Klimagruppen, som er en arbejdsgruppe under lokalrådet 
 
Siden starten har jeg bl.a. været ansvarlig for lokalrådets nyhedsbreve og 
pressemeddelelser og har desuden været med til at udvikle lokalrådets Facebookside. Det vil 
jeg gerne fortsætte med, for god kommunikation er forudsætningen for et godt samarbejde 
med borgerne i lokalområdet.    
 

 
Undertegnede, der erklærer at opfylde vedtægternes regler om Valgbarhed (se 
hjemmesiden), ønsker at opstille som kandidat til Lokalrådsvalget den 21. november 2017 
Dato 22.10.2017 

Underskrift Aase I. Madsen  
 
Blanketten tilsendes helle.busk@skolekom.dk elektronisk med tekst og billede (enten på blanketten eller vedhæftet 
særskilt) senest den 21. oktober 2017. 
En udskrift med underskrift afleveres til Helle Præsius Busk, Brombærvej 12, Sejs, 8600 Silkeborg, ved lejlighed  
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