
Borgermøde om Kommuneplan 2017 og SSIF’s Visionsplan den 15. marts 2017 i Sejs-Svejbæk  

Hvordan sikrer vi, at vi i 2028 har et lokalområde med god adgang til naturen? 
 

Stier/adgang P-pladser Grønne områder Visioner Faciliteter Udstykninger/boliger 
 

Side 1 af 2 

Bevar alle stier i om-
rådet  

Udvide parke-
ring til kajak, 
kano, både, 
bådtrailere  

Reducere brugen af 
grønne arealer. Vende 
banen så de bruges 
mindre  

(Det viste sig at vi var:) 
på forkant med: trafik, 
kultur + natur, instituti-
oner + en eksemplarisk 
udstykningsplan i det 
rette omfang + tempo 
Man havde modet til at 
tænke stort og langsig-
tet  

Kirkens behov tæn-
kes ind i helheds-
planen  

Huse ved møbelpolstrer skal 
ikke godkendes. Pladsen skal 
bruges til at lave et sikkert 
kryds/rundkørsel  

Hvis baneoverkørsler 
lukkes skal der etab-
leres tunneller  

Parkering i for-
hold til letba-
nen  

Udstykning i skov flyttes 
over til nord for Sejsvej  

Kommunen skal holde 
fast i krav til private 
lodsejere ift. grønne 
områder, stisystemer, 
legeplads  

 Ikke mere boligbyggeri på 
Svejbæk Søvej, som er et 
meget brugt område med 
natur/skovpræg. Den ople-
velse vil forsvinde fuldstæn-
digt hvis der bygges (store) 
og flere villaer her.  

Overgang om Sejsvej 
Stisystem og grønne 
pladser fastholdes i 
de nordlige udstyk-
ninger  

Parkering ifm. 
Ny letbane-
station  

Bevare noget af Carls 
Skov til brug for skole-
børn  

  Konklusion: Selv om det er 
nemt at sælge grunde – skal 
det ske langsomt for at om-
rådet/institutioner/naturen 
kan følge med  

Stisystemer og lege-
pladser i nye nordlige 
udstykning  

 Overveje at købe/sikre 
sti/natur øst for de 2 
nye vendbare boldbaner  

   

Undergang/overgang 
over Julsøvej omkring 
skolen  

 Sikre de grønne områ-
der mellem Svejbæk og 
skole (syd for kirkegår-
den)  
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Side 2 af 2 

Der etableres stier 
nord/syd f.eks. gen-
nem 36-B-20 + fra 
Svejbæk til skoleom-
rådet  

 Grønne områder (R-
rammer) bevares i vi-
dest muligt omfang i by-
området 

   

Der etableres cy-
kel/gangsti langs den 
nye betjeningsvej 
mellem Borgdalsvej 
og Lynggårdsvej  

 Grøn oase i centrum af 
Sejs-Svejbæk med natur 
og plads til idræt, skole, 
børneinstitutioner m.v. 

   

Sti fra G. Krügers Vej 
til skolen gennem 
Carls Skov langs kir-
kemuren (skolen-
Lilleøvej) *  

 Bevare de eksisterende 
grønne pletter i bebyg-
gelsen fx noget af Carls 
Skov (fredskov) og 
Havmosen 

   

  OK adgang til natur/sø! 
Bibehold Carls Skov  

   

  Naturen er trængt i 
vores lokalområde – og 
jo mere byggeri jo tæt-
tere er vi på at fjerne 
det som gør vores lo-
kalområde til noget 
særligt.  

   

 


