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Velkomst v/lokalrådsformand Helle Præsius Busk 

Invitationen til vore lokale politiske partier har gjort opmærksom på udviklingsstrategien for 
Sejs-Svejbæk: Sejs-Svejbæk – et fællesskab i naturens rammer med en velfungerende 
infrastruktur, hvor mennesker trives og kulturen lever.   

De temaer, som skal drøftes i aften, er:  

• Naturen i Sejs-Svejbæk  
• Vækst og udstykning 
• Skole og institutioner 
• Trafik og infrastruktur 

Vi vil, sammen med skolebestyrelsen, visionsgruppen m.fl. gerne høre, hvilke synspunkter 
partiernes kandidater har om udviklingen i vores lokalområde. Når der er kommunalvalg, så er 
der også lokalrådsvalg. Derfor er det også vigtigt for os at få flere kandidater til lokalrådet i 
aften. 

De seneste ugers oplevelser omkring planlægningen, helt konkret Strukturplan for Svejbæk 
Nord, giver anledning til mange tanker fra vores nærdemokratiske vinkel – kan man stole på 
den planlægning, der slipper gennem nåleøjet med høringer? Er vore byrådspolitikere 
overhovedet indstillet på at lytte til nærdemokratiet?  

I hvert fald er det vigtigt med et lokalråd, der dog har en vis høringsret, når dialogen fra 
byrådsside bliver ensidig og kun fokuserer på vækst-dagsordenen. Så sent som i dag har en 
repræsentant fra Sejs-Svejbæk Lokalråd været bisidder i et møde mellem naboer, lodsejere, 
bygherre og politikere. Det viser sig atter, at nogen ved ”borgere” forstår de få, som har 
økonomisk vinding ved et projekt. De mange borgere, der til daglig færdes i området og 
sætter pris på netop ”naturens rammer”, prioriteres ned. 

Desuden er infrastrukturen med både trafik, skole, institutioner og fritidsfaciliteter under pres, 
og endnu mere, når væksten får førsteret over bæredygtig udvikling. 

Vi fra Sejs-Svejbæk Lokalråds side håber på en god og fordomsfri debat ud fra vore temaer i 
aften, vi håber, at alle går klogere og mere klar til valg herfra – og så håber vi, at de af jer, 
der har lyst til at yde en indsats for nærdemokratiet vil stille op til lokalrådet. I kan blot 
henvende jer til en af os, så får vi styr på formaliteterne. 

Rigtig god debat til alle. 
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