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Velbesøgt vælgermøde 
Valgkampen op til kommunalvalget 21. november kom for en aften tæt på, da elleve 
håbefulde kandidater fra de opstillede partier og lister i oktober stillede op til panelde-
bat i Multihuset. Ca. 150 stole blev taget i brug, og salen var fyldt i hver en krog, da 
især natur og udbygningsplaner i vores lokalområde blev sat til debat. I pausen mel-
lem politiske oplæg og debat med spørgsmål fra salen kunne deltagerne købe en for-
friskning og få en uformel snak med hinanden og med de fremmødte politikere, som 
talte mindst en håndfuld ud over de elleve paneldeltagere. 
Især området ved Borgdalsvej og den kommende vej, der skal føres parallelt med Jul-
søvej gav anledning til spørgsmål. Men der blev også sat spørgsmålstegn ved den ge-
nerelle udvikling i Sejs-Svejbæk med et øget antal boliger, en klemt infrastruktur og 
fælles faciliteter som daginstitutioner, skole og idrætsfaciliteter, der kæmper om plad-
sen og har svært ved at følge med. Om vores ønsker finder vej til byrådets beslutnin-
ger i den kommende byrådsperiode kan vi selvfølgelig ikke vide. Men hørt blev vi. Og 
det samme blev kandidaterne fra de repræsenterede partier og lister.  
 
 
Husk også lokalrådsvalget 21. november 
For fjerde gang er der i år valg til Sejs-Svejbæk Lokalråd samtidig med valget til byrå-
det. Afstemningen foregår i Multihuset, lige ved siden af det store valglokale. Vi er i år 
rigtig godt tilfredse med at kunne konstatere, at 9 kandidater har valgt at stille op.  
Siden det første lokalråd trådte til 1. januar 2006 har Helle Præsius Busk været en 
særdeles aktiv formand for lokalrådet. Men Helle har besluttet sig for, at nu må det 
være slut. Også Kirsten Kristensen, der har siddet i lokalrådet i to perioder bl.a. med 
særlig fokus på trafik, har valgt at stoppe efter denne valgperiode. Ærgerligt at miste 
gode kræfter, men det giver samtidig plads til nye ansigter. 
Til det kommende lokalråd vælges i alt syv medlemmer for en periode på fire år. Øv-
rige opstillede bliver suppleanter ud fra stemmetal. Vi ser vi frem til et lokalråd med 
nye lokalrådsmedlemmer – for det er altid godt at få nye, engagerede folk med i ar-
bejdet. 
Fra det nuværende lokalråd genopstiller (i alfabetisk rækkefølge): Eske Eskesen, 
Klaus Kirkegaard, Aase I. Madsen og Stine Degn Schölarth. Nye kandidater der ved 
opstillingsfristens udløb har valgt at stille op er (i alfabetisk rækkefølge): 
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Kasper Adelborg, Majbritt Holden Boye, Anders Koed, Daniel Lindvig og Rasmus Würtz 
Nielsen. Se præsentationer på alle kandidater på lokalrådets hjemmeside under lokal-
rådsvalg og mød kandidaterne på valgdagen. 
Stemmeret har alle, der er fyldt 16 år og har bopæl i Sejs-Svejbæk. Der kræves per-
sonligt fremmøde ved valget. Man kan stemme på én eller to kandidater.     
 
 
Juletræet tændes 2. december 
Som traditionen byder, vil lokalrådet også i år medvirke til at skabe den gode jule-
stemning i Sejs-Svejbæk ved at tænde juletræet foran Dagli’Brugsen. I år har Carl 
Strunge doneret træet, der i december måned vil lyse op på de mørke dage og aftner, 
vi nu går i møde. Lokalrådsformand Helle Præsius Busk står endnu en gang for talen, 
der på mirakuløs vis formår at tænde lysene på træet. Arrangementet er som altid en 
kærkommen lejlighed til at hilse på naboer, tilflyttere, børn og forældre fra skolen, 
træneren oppe fra hallen og andre man ikke har set længe. Grib chancen 2. december 
kl. 16, hvor vi forventer at gløgg, æbleskiver og en glad julemand forsynet med jule-
sange og godteposer kan samle både store og små, så vi igen kan fylde hele fortovet 
foran Dagli’Brugsen. Sejs-Svejbæk Lokalråd siger på forhånd tak til alle bidragydere 
og vi glæder os til at hilse på jer. Juletræstændingen bliver samtidig det nuværende 
lokalråds sidste samlede ”officielle” optræden inden det nyvalgte lokalråd tiltræder 1. 
januar 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. 
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