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Aktivt forår i lokalområdet 

Med et særdeles velbesøgt borgermøde i marts fik vi en grundig, fælles drøftelse af 

både Silkeborg Kommunes forslag til kommuneplan for perioden 2017-2018 og af 

SSIFs visionsplan. Men også i de kommende uger er der basis for fælles møder og 

drøftelser i forskellige sammenhænge. 

I slutningen af april var lokalrådet endnu en gang inviteret til temamøde sammen med 

kommunens øvrige lokalråd, denne gang bl.a. med oplæg fra vores lokalrådsformand 

Helle Præsius Busk, som havde fået til opgave at fortælle om, hvordan vi griber det 

kommende lokalrådsvalg an i Sejs-Svejbæk. 

Lokalrådet deltager også – sammen med alle andre interesserede – fortsat i drøftel-

serne om SSIFs visionsplan og den fremtidige udvikling i vores lokalområde, bl.a. på 

inspirationsdagen den 29. april, hvor SSIF har inviteret alle fra Sejs-Svejbæk til at 

give deres besyv med. 

Naturligvis er lokalrådet også med til festlighederne i jubilæumsugen fra 15.-20. maj i 

forbindelse med SSIFs 60-års jubilæum – hvordan vi deltager er ikke helt afgjort end-

nu. 

Derudover er der jo den årlige Torvedag, som Borgerforeningen står for, og som i år 

er fastsat til lørdag den 6. maj. Her vil der traditionen tro være mulighed for at hente 

gode tilbud, loppefund og samtidig møde de lokale foreninger og få en snak med na-

boen akkompagneret af levende musik. Lokalrådet deltager også i år, dog uden bod. 

Vi vil i stedet bevæge os rundt på bytorvet, hvor alle naturligvis er velkomne til at stil-

le os spørgsmål om lokalrådsarbejdet – så kom endelig frit frem, også hvis du er en af 

dem, der overvejer at stille op til lokalrådsvalget til november. 

 

Tilflyttere – hvordan møder vi dem? 

Vi får i Sejs-Svejbæk jævnligt – eller faktisk ganske ofte – nye tilflyttere. Hvis Sejs-

Svejbæk var en lillebitte landsby, ville vi uden problemer kunne sætte navn og adres-

se på de nyankomne til lokalområdet. Det er dog helt umuligt i en by af vores størrel-

se. En ny nabo på vejen møder vi nok, en ny i klassen eller i idrætsforeningen opda-

ger vi også, hvis vi har vores kontakter der. Men det er nok ofte tilfældigheder der 

afgør, om vi hos de nyankomne finder dem, vi kan dele vores interesse med eller den 

bedste makker i foreningslivet. Og for dem, der er nye her i området, virker vi måske 

lukkede og uinteresserede i at lukke dem ind i vores etablerede netværk. Det vil vi 

gerne gøre noget ved. Men hvordan byder vi de nyankomne velkommen til vores by, 

så de lærer os og mulighederne i vores by at kende? 

http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/


I Sejs-Svejbæk Lokalråd har vi jævnligt drøftet forskellige muligheder, uden at vi dog 

har fundet frem til den helt rigtige ”velkomstpakke” der på den bedste måde kan luk-

ke de nyankomne ind i vores lokale fællesskab. Har du gode ideer, så kontakt os ger-

ne. Måske finder vi frem til en ny tradition, som kan berige både os der allerede ken-

der lokalområdet, og dem, der kommer og ser vores lokalsamfund med nye, friske 

øjne. 

 

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, 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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