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Lokalrådsvalg forude – vil du være med? 

Interesserer du dig for, hvad der sker i dit lokalområde og vil du gerne være med til 

at præge udviklingen? Så er det nu, du skal på banen. Sejs-Svejbæk Lokalråd holder i 

år valg samtidig med valget til byrådet, dvs. tirsdag den 21. november. Det betyder, 

at vi søger nye kandidater, der ønsker at være med i lokalrådet fra 1. januar 2018 og 

fire år frem. 

Måske har du børn i Sejs Skole eller pårørende på Sejs Plejecenter og kan bidrage 

med konkret viden. Måske har du gjort dig tanker om trafikken i lokalområdet eller 

om udviklingen af området nord for banen. Eller du har måske ideer og energi til at 

være med til at understøtte lokale projekter som fornyelsen af De Små Fisk. Uanset 

dine bevæggrunde er du meget velkommen til at kontakte et af de nuværende med-

lemmer af lokalrådet for at høre mere om, hvad det indebærer at være med i Sejs-

Svejbæk Lokalråd. Fristen for at melde sig som kandidat er den 21. oktober, men vi 

vil meget gerne høre fra dig i løbet af september, så vi har tid til at forberede en kan-

didatliste. Navnene på kandidater offentliggøres i Foreningsnyt i begyndelsen af no-

vember. 

Lokalrådet består i øjeblikket af kun seks personer, da et medlem har forladt lokalrå-

det for et par måneder siden. Men vi skal have valgt syv personer plus et antal sup-

pleanter. Suppleanter har vist sig at være meget nødvendige, da der naturligt nok af 

og til bliver udskiftning i lokalrådets sammensætning i løbet af en fire-årig periode. 

På lokalrådets hjemmeside kan du læse om hvad vi hidtil har beskæftiget os med. 

Tror du lokalrådsarbejde kan være noget for dig, så kontakt os for at høre nærmere. 

Skriv f.eks. til vores formand Helle Præsius Busk på helle.busk@skolekom.dk. 

 

Lokal støtte til De Små Fisk 

Det er gået stærkt siden Silkeborg Kommune på byrådsmødet i juni bevilgede 2,5 mil-

lioner kroner til forbedringer og fornyelse af vores smukke naturområde ved De Små 

Fisk. Bevillingen fra Silkeborg Kommune udløber ved udgangen af 2017, men partner-

skabet bag projektet vil forsøge at få fristen forlænget til 2018. 

Partnerskabet har her sidst i august holdt møde og besluttet at prøve at skaffe 50.000 

kr., som der er brug for her og nu til konsulentarbejde og fondsansøgninger. Desuden 

skal projektbeskrivelsen justeres med de ændringer der bl.a. skal ske med kiosken, 

som fremover bliver en mere fleksibel løsning end den nuværende. 

Flere lokale aktører, bl.a. SSIF/Multihuset og Sejs Skole, har allerede givet tilsagn om 

støtte, så en god del af beløbet allerede er i hus. Sejs-Svejbæk Lokalråd har desuden 

bevilget et mindre beløb til ”vores projekt”. Som privatperson har du også mulighed 
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for at give et bidrag, som dog skal være på mindst dog 500 kr. hvis du ønsker at få 

dit navn med på en ”sponsorplade” ved De Små Fisk. Kontakt lokalrådsmedlem Stine 

Degn Schölarth, tovholder for De Små Fisk-projektet, på adressen 

sdscholarth@gmail.com, hvis du vil høre nærmere. 

 

Signaler og cykelsti over banen 

I årevis har vi i lokalrådet presset på for at få den dobbeltrettede cykelsti fra Borg-

dalsvej til Julsøvej forlænget hen over banen. Det har vist sig sværere end ventet, 

selv om der faktisk har væres politisk velvilje. Nu er der dog håb forude, da Ba-

nedanmark har planer om at ombygge overkørslen i løbet af 2018. Det glæder vi os 

til. 

Lidt længere udsigter er der med hensyn til ventetiden ved overkørslen, når der 

kommer tog. Som det er nu, er det de gennemkørende togs hastighed der afgør, hvor 

længe signalet er nede. Men det nye signalsystem som forventes færdigt i 2021 er 

baseret på GPS og radiosignaler, og dermed vil spærretiden formentlig kunne sættes 

lidt ned. Men det sker altså først om ca. fire år.  

 

P.S. Der er cykeltælling i Sejs-Svejbæk og hele Silkeborg Kommune 5. september, 

både morgen og eftermiddag. Så hop op på cyklen! 

   

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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