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Navn Rasmus Würtz 

 

Adresse Langdalsparken 34 
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Stilling Afdelingsleder 
Alder 32 år 

 
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).   
  
Jeg synes at lokalrådet har en enorm vigtig stemme for fremtiden. Sejs-Svejbæk SKAL høres 
vedr. den udvikling som vil komme for os alle. Det skal være en sund udvikling, som skal 
komme til byen. 
 
Jeg har boet i Sejs hele livet og det er nu 32 år. Sejs-Svejbæk betyder meget for mig og min 
familie. Det er vores pligt, at værne om det vi har i Sejs-Svejbæk – derfor vil jeg gerne stå i 
forreste række. 
 
Jeg vil helt klart arbejde for, at vi bliver hørt, det er ikke politikere/medlemmer som skal 
styre byens retning. Jeg vil arbejde for, at der kommer et stærkere og tættere samarbejde, 
med politikerne og det kommende udvalg efter valget. VI skal ikke overses mere, men vi 
SKAL tages med på råd og høres – DET ER SLUT med, at blive negativ overrasket. 
Det er ikke bare det kommende lokalråd i Sejs-Svejbæk som har noget at skulle have sagt, 
det er hele byen, derfor vil jeg arbejde for, at vi inddrager befolkningen i Sejs-Svejbæk med 
diverse opgaver. Vi skal stå sammen, så er vi stærkere som by. 
 
Hvilke punkter vil jeg kigge på som det første: 

1. Kommende udstykninger – vi skal passe på byens natur/omgivelser. 
2. Stigende befolkningsprocent – hvilket tempo og hvad er byen klar til. 
3. Ny hal, forbedringer af cykelstier evt. nye cykelstier, sikkerhed for vores børn. 
4. Et større udvalg af boligerne til vores ældre i byen og aktiviteter. 
5. Skole plads og børne- og vuggestue pladser. 

 
Jeg vil have at byen samler sig og alle bliver hørt fremover. Vi er mange i Sejs-Svejbæk, der 
har meget herlighedsværdi og den skal vi beskytte – det er derfor VI har valgt at bo i denne 
skønne by. 
 
Dato  

Underskrift  
 
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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