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Fire nye og tre genvalgte til lokalrådet 
Det blev en lang og travl dag, da vi den 21. november holdt lokalrådsvalg i Multihu-
sets lille depotrum, lige overfor det store valglokale i salen. Køen var til tider ganske 
lang, men vi nåede dog at ”rydde den” ind i mellem. Heldigvis havde vi i år to stem-
mebokse, så det gik lige akkurat med at få vælgerne sluset igennem. 
Vi havde ni opstillede kandidater, hvilket betyder, at syv blev valgt til lokalrådet. To 
blev suppleanter, og dem skal vi nok få brug for i løbet af valgperioden. 
De valgte til det kommende lokalråd 2018-2021 er: Kasper Adelborg (ny), Rasmus 
Würtz Nielsen (ny), Stine Degn Schölarth, Anders Koed (ny), Aase I. Madsen, Majbrit 
Holden Boye (ny) og Klaus Kirkegaard. Valgt som 1. suppleant blev Daniel Lindvig 
(ny), og 2. suppleant blev Eske Eskesen. På lokalrådets hjemmeside kan du læse 
mere om valget, kandidaternes stemmetal og den samlede stemmeprocent. 
Lokalrådet siger mange tak for den store valgdeltagelse og vi glæder os til samarbej-
det med de nye lokalrådsmedlemmer fra januar 2018. Samtidig vil vi sige mange tak 
til Kirsten Kristensen for hendes indsats i otte år i lokalrådet, blandt andet med trafik-
området. Og ikke mindst en stor tak til Helle Præsius Busk for hendes ihærdige ind-
sats som formand i Sejs-Svejbæk Lokalråd i hele 12 år.  
 
Fire år med mange opgaver 
Det nuværende lokalråd har i de forløbne fire år haft mange både små og store sager 
at arbejde med. Flere udstykninger i Sejs-Svejbæk har medført mange høringssvar og 
en del korrespondance omkring dispensationer m.v. I de seneste par år har vi desu-
den arbejdet med kommunens affaldsplan, skolestruktur og med kommuneplanen, 
som blev vedtaget i juni. Projektet omkring De Små Fisk, som har stået på vores øn-
skeseddel i årevis, er også sat i gang via et lokalt partnerskab, og vi håber at 2018 
bliver det år, hvor der for alvor sker forbedringer i området. Både i foråret og i efter-
året 2017 har vi arrangeret store og velbesøgte møder, først om kommuneplanen, og 
her i efteråret også et vælgermøde, hvor hele 11 partier og lister var repræsenteret. 
Om opgaverne i den kommende valgperiode bliver lige så omfattende kan kun tiden 
vise. Sejs-Svejbæk Lokalråd siger tak for fire spændende år og ser frem til de næste 
fire år! 
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Helle Præsius Busk takker af: 
Efter tolv år i Sejs-Svejbæks tjeneste har jeg nu valgt at sige stop. Det sker med både 
vemod og glæde. Det er vemodigt at slippe et hjertebarn, men selv hjertebørn skal vi-
dere i livet, og det er sundt at se på verden (=Sejs-Svejbæk) med nye øjne. Det er 
med glæde, at det livskraftige hjertebarn sendes af sted med så mange fortjenester i 
kufferten. I lokalrådets første tre valgperioder er der selvfølgelig brugt meget tid på at 
"skabe hul igennem" til de rigtige mennesker i Silkeborg Kommune og etablere god 
kommunikation via nyhedsbreve, hjemmeside og senest Facebook. Det er gået godt 
med både vandrestikort, Sejs Engen, hundeskoven, Himmelbjergruten, bænken på 
heden, klimaindsatser - og mange, mange høringssvar vedr. kommune- og lokalplan-
lægning. Jeg er utrolig glad for, at vi har formået at holde fast i vores hensigt om at 
holde direkte valg, da det er en stor styrke for lokalrådets gennemslagskraft. Jeg glæ-
der mig til på sidelinjen at følge det nyvalgte lokalråd i de kommende fire år. Tak for 
kampen, held og lykke med det fremadrettede arbejde for Sejs-Svejbæk. 
 
Sejs-Svejbæk Lokalråd ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt 2018! 
 
Vandrestikort (anno 2013) kan hentes på lokalrådets hjemmeside. 

 
 
Sejs-Svejbæk Lokalråd er 
Helle Præsius Busk (formand), Kirsten Kristensen (næstformand), Klaus Kirkegaard 
(kasserer), Aase I. Madsen (sekretær), Eske Eskesen og Stine Degn Schölarth. 
 
Følg Sejs-Svejbæk Lokalråd her: 
www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk 
https://www.facebook.com/SejsSvejbaekLokalraad/ 
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