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Der er behov for en ny 
institution i Sejs-Svejbæk, 
som ifølge politikerne 
skal ligge nord for 
banen. Første skridt er at 
renovere Julsøhaven til 
flere vuggestuebørn

SEJS-SVEJBÆK  Silkeborg Kommune har sat 
17,5 millioner kroner af  til en ny børnehave 
i Sejs-Svejbæk. 

I aftes kunne formanden for børne- og 
ungeudvalget i Silkeborg Kommune, Søren 
Kristensen (S), på mødet i Sejs-Svejbæk af-
sløre, at man arbejder på at finde plads til 
børnehaven nord for jernbanen - altså på 
den anden side af  skolen og Julsøvej. 

- Problemet er særligt at finde plads til 
vuggestuebørnene. Derfor er planen, at vi 
i første omgang - i 2018 - renoverer Julsø-
haven og gør plads til vuggestuebørn. Bør-
nehavebørn tilbydes plads i børnehaven i 
Laven med et eventuelt tilbud om transport, 
siger Søren Kristensen.

Dernæst skal der - ifølge det kommu-
nale budget - bygges en børnehave nord 
for banen med plads til 40-60 børn - med  

mulighed for udvidelse. Det sker i 2020. 
Borgerne til aftenens møde ville gerne 

vide, hvor børnehaven skulle bygges, men 
det kunne ingen af  de 11 fremmødte byråds-
kandidater give et bud på.

Generelt var »pladsmangel« et varmt 
emne til mødet i Sejs-Svejbæk i går. Sejs 
Skole kommer nemlig til at mangle plads - 
særligt når de nye boliger nord for banen er 
bygget og Sejs-Svejbæk har fået i omegnen 
af  700-800 flere borgere.

- Det er klart, at kommunen skal sørge for, 
at lokalsamfundet bliver gearet til at rumme 
de nye indbyggere, konstaterede Jarl Gor-
ridsen, der er formand for plan-, klima- og 
miljøudvalget.    

Børnehavebørn tilbydes plads i Laven

I øjeblikket er det 
rydningen af en privat 
skov, grønne bælter og 
placeringen af en vej, der 
debatteres i Sejs-Svejbæk, 
der anslået får 7-800 nye 
borgere de næste 8-10 år

AF BRIAN HOLST
holst@mja.dk

SEJS-SVEJBÆK »Hvis I trykker mig lidt på 
maven, vil jeg formode, at der vil være 700-
800 flere borgere i Sejs-Svejbæk i løbet af  
8-10 år«. 

Citat: Jarl Gorridsen, Venstre.
Han er formand for plan-, klima- og mil-

jøudvalget i Silkeborg Kommune og fik på 
gårsdagens vælgermøde i Multihuset i Sejs-
Svejbæk at føle, at det ikke altid er lutter 
lagkage at stå i spidsen for et vigtigt udvalg 

i en udviklingskommune. En kommune med 
en vision om at nå de 100.000 indbyggere. 
Sejs-Svejbæk er ét af  de områder, hvor der 
skal være plads til flere. 

På den anden side af  200 mennesker var 
mødt frem til vælgermødet, hvor det sam-
lede antal udstykninger, som skal udmønte 
sig i 200-300 boliger nord for jernbanen, blev 
omdrejningspunktet. Særligt fordi virkelig-
heden nu er kommet tæt på borgerne, der 
har fået syn for sagen. Der er nemlig fældet 
en mindre, privat skov, hvor der som første 
skridt i udstykningsplanerne skal bygges 
ca. 100 nye boliger. 

Nogle af  borgerne i Sejs-Svejbæk mener, 
at plan-, klima- og miljøudvalget handler for 
meget på egen hånd. At kommunen bevæger 
sig for langt fra strukturplanen og for tæt 
på bygherrernes interesser. Blandt andet 
ved at åbne for smallere grønne bælter til 
øvrige boligområder. Desuden føler nogle 
borgere sig ført bag lyset, når det er på tale, 
at en tværgående forbindelsesvej nord for 
de nye boligområder muligvis skal flyttes 
længere nordpå.

- Det handler jo om, at der bare skal klem-

mes flere huse ind, fordi bygherrerne ønsker 
det, konstaterede én af  de fremmødte - med 
adresse til Jarl Gorridsen.

- Det er rigtigt, at vi har kigget på at gøre 
det grønne bælte til Langdalsparken smal-
lere i forhold til de 45-60 meter, der står i 
strukturplanen. Det sker efter en henven-
delse fra bygherren, der ellers ikke vil have 
en tilstrækkelig økonomi i projektet. Men 
man kan også skabe helt tætte bælter på 20 
meter, konstaterede Jarl Gorridsen.

Desuden var der en borger, der på kom-
munale tegninger havde set, at hans hus på 
Kildevej ville blive skåret igennem af  den 
nye forbindelsesvej. 

- Der er fire-seks mulige vejføringer, som 
embedsmændene er nået frem til. Men jeg 
vil understrege, at der ikke er truffet en po-
litisk beslutning om, hvor vejføringen skal 
gå. Det er ikke sikkert, at vejen skal flyttes 
70 meter længere 
mod nord, som no-
gen har set på kort. 
Mindre kan også 
gøre det, sagde Jarl 
Gorridsen.

Der skal gøres plads  
til 800 nye borgere

 | Godt 200 
mennesker var mødt 
frem til tirsdag 
aftens vælgermøde 
i Sejs-Svejbæk, 
hvor 11 kandidater 
var mødt frem. 
Det blev særligt 
udstykningsplanerne 
nord for jernbanen i 
Sejs-Svejbæk, der var 
til debat.   
FOTO: MARTIN BALLUND

 | JENS HJORTH
Jeg har i princippet ikke et problem med, at der 
formentlig kommer ca. 200 nye boliger. Proble-
met er nok nærmere, at politikerne skal have 
en større forståelse for, hvad Sejs-Svejbæk er for 
et område. Der skal ikke bare proppes enkle og 
simple huse ind.

 | SØREN TRÆRUP 
Jeg er egentlig tilhænger af flere udstykninger, 
men jeg kan være nervøs for, at det går for 
stærkt herude. Jeg tænker på, om lokalsamfun-
det kan optage så mange nye borgere. Desuden 
er det vigtigt, at de lokale får lov til at præge 
den politiske proces.

 | FRANK NYGAARD
Udstykning er fint nok, men der er meget, der 
mangler at følge med. Der er trafikalt kaos 
omkring skolen om morgenen og på flere 
tidspunkter ved Rema 1000 og Dagli’brugsen. 
Der mangler bedre forhold for cyklister. Det er 
ekstremt vigtigt, at infrastrukturen følger med.

 | DORTHE FISKER
 Jeg har boet i Sejs-Svejbæk i så mange år, at jeg 
har set det stykke skov, der nu er fældet nord 
for banen for at gøre plads til boliger, vokse op. 
Sejs-Svejbæk kan rumme flere boliger, men po-
litikerne bør være bedre til at lytte. I mange år 
har vi ønsket eksempelvis mere plads på skolen.  

Skal der ske 
yderligere 
udbygning i 
Sejs-Svejbæk?
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