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Er du kandidat til lokalrådet? 

Sejs-Svejbæk Lokalråd har eksisteret siden 1. januar 2006, og flere af lokalrådets 

medlemmer har været med i efterhånden en del år. For tiden er vi kun seks medlem-

mer, men efter lokalrådsvalget den 21. november skulle lokalrådet gerne igen bestå 

af syv medlemmer plus et antal suppleanter. Du må meget gerne være en af dem – 

og du skal beslutte dig allersenest den 21. oktober! 

Hvis du er interesseret i, hvad der foregår i dit lokalområde, og gerne vil have med-

indflydelse på, hvordan udviklingen bliver i de kommende fire år, er der derfor al mu-

lig god grund til at stille op til Sejs-Svejbæk Lokalråd. Det nuværende lokalråd holder 

et aftenmøde ca. hver anden måned og af og til aftaler vi et kortere fyraftensmøde. 

Derudover er der i løbet af året mulighed for at deltage i enkelte fælles arrangementer 

sammen med de øvrige lokalråd i Silkeborg Kommune, f.eks. temamøder og en årlig 

nærdemokratikonference. I foråret arrangerede vi et af kommunens mest velbesøgte 

borgermøder, hvor Silkeborg Kommunes forslag til kommuneplan og SSIF’s visions-

plan var de overordnede temaer. Og indflydelsen var helt konkret, da flere af de skit-

serede – og for mange af os uønskede – forslag faktisk er blevet pillet ud af den ved-

tagne kommuneplan. 

Hvis du har lyst til at stille op som kandidat eller hvis du vil høre mere om, hvad vi 

beskæftiger os med i lokalrådet, så kontakt vores formand, Helle Præsius Busk på hel-

le.busk@skolekom.dk. Men husk: Fristen for at stille op er 21. oktober 2017. 

 

 

Stort vælgermøde i Sejs-Svejbæk 10. oktober 2017 

Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at der også er kommunalvalg 21. november. 

Og både for lokalrådet og for alle andre her i Sejs-Svejbæk har det stor betydning, 

hvem der bliver valgt ind i byrådet for de næste fire år. Vi vil gerne høre, hvilke syns-

punkter partiernes kandidater har om udviklingen i vores lokalområde, så vi har derfor 

inviteret alle opstillede partier med til mødet, som bl.a. kommer til at bestå af en pa-

neldebat med fokus på lokale temaer. Hvilke konkrete temaer, vi beder de kommende 

byrådspolitikere debattere, kan du læse på vores hjemmeside og på lokalrådets Face-

book-side.  

Mødet foregår 10. oktober kl. 19-21 i Multihusets store sal, Julsøvej 126, Sejs. Der vil 

være mulighed for at købe kaffe, te eller øl/vand. Vi håber at se rigtig mange af jer til 

en spændende debat på mødet.    
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Projekt ved De Små Fisk sat på pause 

Bevillingen til projektet ved De Små Fisk på to millioner kroner fra Silkeborg Kommu-

ne har udløbsdato allerede 31. december 2017. Det er et problem, fordi det ikke er 

muligt at søge og få bevilget projektmidler på så kort tid. Desuden skal der bruges 

konsulenttimer – og dermed kroner – på at søge penge. Partnerskabet bag projektet 

har derfor søgt om forlængelse af bevillingen hos Silkeborg Kommune, så det bliver 

muligt at komme videre med ansøgninger, nye tegninger m.v. 

Desuden ønsker partnerskabet, at Silkeborg Kommune, som i forvejen er driftsansvar-

lige ved De Små Fisk, kan stå for administrationen af projektets økonomi. Sejs-

Svejbæk Lokalråd kan ikke håndtere et ansvar for et beløb på over 4,3 millioner kro-

ner eksklusiv moms. Vi afventer nu svar fra Silkeborg Kommune og projektet ligger 

derfor stille, indtil de sidste spørgsmål er afklaret. 

Silkeborg Kommunes forslag om, at De Små Fisk skal være et offentligt isætningssted 

for motorbåde mener vi i øvrigt passer dårligt med, at De Små Fisk skal være et at-

traktivt friluftsområde. Vi har derfor sendt et brev til kommunen, hvor vi bl.a. refere-

rer til vores erfaringer med parkeringsproblemer og øget trafik med bådtrailere ved 

Ludvigslyst og skitserer nogle alternative muligheder for at tilgodese bådentusiaster-

nes ønsker. Vi forventer en afgørelse inden for få uger.  

   

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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