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 | Multihusets store sal var fyldt til randen, da der blev holdt borgermøde onsdag aften. 

De 150 fremmødte til 
borgermødet i Sejs-
Svejbæk var klare i 
spyttet. Naturen i 
området skal bevares,  
ikke bebygges  

TEKST: CAMILLA ABILDGAARD SKOVMOSE
cas@mja.dk
FOTO: MARTIN BALLUND
ballund@mja.dk

SEJS-SVEJBÆK Der var egentlig kun dækket 
op til 90, men som klokken nærmede sig 19, 
strømmede borgerne til og fyldte Multihu-
sets store sal til randen. 

For at bløde stemningen op havde arran-
gørerne droppet stolerækkerne og i stedet 
stillet borde op.

- Det har vi gjort for at skabe bedre dia-
log og for at inddrage de fremmødte mere, 
forklarede formanden for Sejs-Svejbæk lo-
kalråd, Helle Busk. 

Ud af  de 150 fremmødte var 10 byråds-
politikere. Og det var Johan Brødsgaard (R), 
der lagde ud med at fortælle om kommunens 
generelle fokus i den nye kommuneplan. 

Hotspot for friluftsliv
Derefter fik Peter Magnussen, der er byan-
svarlig for i Sejs-Svejbæk området, ordet. 

Han indledte med at fortælle om et nyt 
rekreativt område ved De Små Fisk. 

- Området skal være et hotspot for friluft-
liv, sagde han. 

Nyt boligområde
Derefter fortalte han kort om udvidelsen af  
to centerområder i bymidten. Og til sidst 
planerne om et nyt boligområde i den syd-
lige del af  byen ned mod Svejbæk Søvej. 
Det fik de mange fremmødte til at rynke 
gevaldigt på næsen.

- Hvorfor skal vi bygge på et af  de eneste, 
grønne områder, der er tilbage, når der er et 
område nord for banen, der allerede er klar 
til bebyggelse, spurgte en borger.

- Det bunder i, at der er konkrete forslag 
til byggeprojekter i den sydlige del af  byen, 
svarede Johan Brødsgaard (R). 

Engageret debat    
Efterfølgende præsenterede Tine Ryge 
Doktor, formand for Sejs-Svejbæk IF, visi-
onsplanen for området omkring Multihuset. 
Planen skulle senere vise sig at nyde stor 
opbakning fra både borgere og politikere.

Der blev lyttet interesseret til alle oplæg, 
og herefter var det tid til debat. 

Politikerne fordelte sig rundt omkring 
ved bordene, hvor arrangørerne havde lagt 
papirer med spørgsmål ud. Så var det ellers 
op til borgerne og politikerne i fællesskab 
at finde svarene. Efter debatten rundt om 
bordene blev ønsker og forslag præsenteret 
af  den politiker, der sad med ved bordet.

- Ved vores bord synes vi, at det rekrea-
tive område ned mod Svejbæk Søvej skal 
bibeholdes, og vi bakker op om idrætsfor-
eningens visionsplan, sagde Rune Dreier 
Kristensen( S) og fortsatte:

- Selvom det er nemt at sælge grunde 
i Sejs-Svejbæk, skal det ske langsomt, så 
naturen, instituionerne og området i al al-
mindelighed kan følge med.

Den udmelding blev modtaget med klap-
salver.

Som man nåede rundt om bordene, var 
der slående lighed i alt, hvad der blev sagt, 
og de samme pointer kom frem igen og igen.  

Bevaring af naturen 
spillede hovedrollen 

: fakta
SEJS-SVEJBÆK
Området er med sine 4200 
indbyggere den tredjestørste by i 
Silkeborg Kommune

Sejs-Svejbæk er et naturskønt 
område mellem hede, skov og 
søer, ca. syv kilometer fra Silke-
borg.

Byen har en skole (0.-9. årgang), 
tre børnehaver, to vuggestuer, et 
plejecenter, en kirke, en jernba-
nestation, dagligvarerbutikker, 
slagter, bager og flere mindre 
erhvervsdrivende som blomster-
handlere, frisører, en kiosk, en 
campingplads og spisesteder

Desuden er der et særdeles aktivt 
foreningsliv.

 | TOVE HANSEN, 71 ÅR
Det allervigtigste er at bevare naturen. Der skal 
ikke bygges mere, området kan ikke bære mere 
byggeri. Det er på grund af naturen, at folk flyt-
ter herud. 
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 | CLAUS DAM JØRGENSEN, 39 ÅR 
Jeg har skolebørn, så skole og idrætsfaciliteter-
ne er vigtige for mig. Jeg kan absolut genkende 
problemerne om manglende halkapacitet, så 
jeg synes klart, at en ny hal er vigtig. Rammerne 
skal være i orden, når vi er så mange mennesker, 
der skal benytte dem.  

 | ANDERS FAGE-PEDERSEN, 47 ÅR
Vi er naboer til Mascot-grunden. Derfor er vi 
selvfølgelig meget interesserede i, hvad der skal 
ske med den. Der er godt nok lavet en lokalplan, 
men vi føler os stadig usikre.  

 | ANNE CHRISTINE JENSEN, 31 ÅR
Vi er for nyligt flyttet til området, og det 
gjorde vi særligt på grund af naturen. Derfor 
er vi selvfølgelig interesserede i at bevare den. 
Derudover venter vi en lille, så derfor er skoler, 
institutioner og foreningslivet også vigtige for 
os.   

Hvad er det 
vigtigste for 
området?
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Borgermødet fortalt på 20 sekunder:
150 mødte op i til borgermøde om kommuneplanen og en visions-
plan for området omkring Mulithuset i Sejs-Svejbæk.
10 byrådpolitikere mødte op og deltog i debatten, der foregik 
omkring borde.
De helt store emner var mangelende halkapacitet og idrætsfacilte-
ter, bevaring af  naturen og trafiksikkerheden i området omkring 
skole, daginstitutioner og foreningsliv.  
 
Overraskelsen:
Det overraskede arrangørerne, at så mange mennesker mødte op. 
Der måtte hentes stole fra alle dele af  Multihuset, og ekstra kaffe 
og kage måtte findes frem.  

Det sjoveste:
Da tekniske problemer kom i vejen for formand for lokalrådet, 
Helle Busks, beretning, og hun tog det med et smil. 

Det værste:
At der ifølge formanden for vej- og trafikudvalget, Frank Borch-
Olsen (K), er lange udsigter til, at der laves en egentlig cykelsti, 
der går helt ind til Silkeborg. 

En ny hal er noget af 
det, der står højt på 
ønskelisten for mange 
borgere i Sejs-Svejbæk 

AF CAMILLA ABILDGAARD SKOVMOSE
cas@mja.dk

SEJS-SVEJBÆK Med sine omkring 
4200 indbyggere har Sejs-Svejbæk 
vokset sig stor nok til at være den tred-
jestørste by i kommunen. Lige knap 
halvdelen af  byens borgere er medlem 
af  Sejs-Svejbæk IF. Det lægger pres på 
idrætsfaciliteterne.  

- Vi har brug for en ny hal. Dels 
er den skolehal, vi har nu, nedslidt, 
men vi har også brug for yderligere 
halkapacitet, siger formanden for Sejs-
Svejbæk IF, Tine Ryge Doktor.

- Ifølge vores beregninger vil der 
ikke være ledig haltid, selv hvis man 
fordobler den nuværende kapacitet, si-
ger Keld Meldgaard, der er formand 

for »Den selvejende institution Mul-
tihuset«.  

Ønsket er, at en ny hal skal byg-
ges i forbindelse med Multihusets 
eksisterende bygninger, så man kan 
udnytte de nuværende faciliteter 
som for eksempel omklædnings-
rum, café, skolens madordning og 
diverse møde- og klubfaciliteter. 

Samarbejde med skolen 
Planen er, at Sejs Skole skal have 
bedre adgang til at bruge hallen i 
dagtimerne. 

- Efter den nye skolereform mangler 
skolen et sted, hvor man kan opfylde 
kravene om bevægelse i løbet af  sko-
letiden, siger han.

Men også ældre-idræt skal fylde 

endnu mere i dagtimerne end i dag.
- Vi har rigtig mange brugere af  

Multihuset, som er 60+, og dem vil vi 
gerne skabe endnu flere aktiviteter for, 
siger Keld Meldgaard. 

Meget mere end en hal 
Første skridt mod bedre idrætsfacili-
teter er taget, og  flere lokale aktører 
er gået sammen om at lave en visi-
onsplan for udbygning af  området 
omkring Multihuset, heriblandt Sejs-
Svejbæk IF, Den selvejende institution 
Multihuset og Sejs-Svejbæk lokalråd.

Ud over en ny hal omfatter visions-
planen også en kunstgræsbane, et 
svømmebad, flere p-pladser, en ska-
terbane, en kælkebakke, legepladser, 
sanseområder og ikke mindst etable-
ring af  en ny rundkørsel.

Ingen færdig plan
- Visionsplanen er ikke et endeligt bud 
på, hvilke nye anlæg der skal etableres, 
men et oplæg, som kan diskuteres, så 
vi kan få lavet en samlet masterplan 
for fremtiden, siger Keld Meldgaard.

Sikrer adgang til naturen
En af  lokalrådets fornemmeste opga-
ver er at sikre, at fremtidens udbyg-
ninger ikke afskærer byens borgere 
fra den frie natur. 

- Det er enormt vigtigt, at borgerne 
også i fremtiden får let adgang til sko-
ven og søen, siger Helle Busk, der er 
formand for Sejs-Svejbæk lokalråd.

Derfor er en sti fra Multihuset ned 
mod skoven også en del af  visions-
planen. 

- Her har vi blandt andet tænkt me-
get på daginstitutionerne i nærheden, 
så børnene og pædagogerne ikke skal 
gå langt for at bruge naturen. 

Plan: Udvidelser ved Multihuset 

 | Helle Busk, Tine 
Ryge Doktor og Keld 
Meldgaard er nogle 
af idemagerne bag 
visionsplanen for 
Sejs-Svejbæk.  
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Vi har brug for en ny hal. Dels er den 
skolehal, vi har nu, nedslidt, men vi har 
også brug for yderligere halkapacitet.
TINE RYGE DOKTOR
FORMAND FOR SEJS-SVEJBÆK IF

2017-2028


