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Vælgermøde i Sejs-Svejbæk trækker mange kandidater til  
 
Paneldebatten får ikke lov til at fylde det hele, når Sejs-Svejbæk Lokalråd 
tirsdag aften 10. oktober slår dørene op til et vælgermøde, hvor mindst 16 
håbefulde politiske kandidater har sagt ja til at møde op 
 
 
Det er de lokale temaer der er i fokus, når debatten mellem politikere og borgere går 
løs på vælgermødet tirsdag aften 10. oktober i Multihuset i Sejs-Svejbæk. Valgkam-
pen op til kommunalvalget 21. november er i gang, og med afsæt i Sejs-Svejbæks 
udviklingsstrategi har Sejs-Svejbæk Lokalråd sat fire temaer på plakaten: 

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

 
Naturen i Sejs-Svejbæk bliver på mange måder omdrejningspunktet for debatten. 
I udviklingsstrategien, som Sejs-Svejbæk Lokalråd i 2015 nåede frem til efter grundig 
debat med borgerne, hedder det: ”Sejs-Svejbæk – et fællesskab i naturens rammer 
med en velfungerende infrastruktur, hvor mennesker trives og kulturen lever”. 
 
Store planer i lokalområdet 
Med de udbygningsplaner og –ønsker der er for lokalområdet, bliver der kamp om de 
kvadratmeter, som endnu ikke er bebygget. Behovene for fælles faciliteter er store: 
Skoleudbygning, institutioner, hal – samtidig med at behovet øges for at bevare fri-
arealer og åbne, grønne områder som åndehuller til leg og fritid. F.eks. arbejder SSIF 
med en stor visionsplan for området omkring skolen og Multihuset. Og planerne for et 
kommende boligområde ved Borgdalsvej skaber for tiden intens debat både lokalt og i 
medierne. Desuden er et partnerskab i gang med et stort projekt med fornyelse om-
kring De Små Fisk.  
 
Panel og debat i mindre grupper 
Mødets omdrejningspunkt bliver som ved de fleste vælgermøder en paneldebat, hvor 
kandidaterne svarer på spørgsmål fra salen. Kandidater fra alle opstillede partier, li-
ster og løsgængere er inviteret, og langt de fleste har sagt ja tak. Men med 11 kandi-
dater placeret ved panelbordet giver det en ret begrænset taletid for den enkelte. Så 

http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/


for at gøre debatten mere levende får vælgerne desuden mulighed for at debattere 
med kandidaterne i mindre grupper, som fordeles rundt om i salen. Temaerne er de 
samme, og politikerne bliver herefter bedt om at opsummere, hvad de har hørt fra 
vælgerne, inden den egentlige paneldebat går i gang.  
 
Da Sejs-Svejbæk Lokalråd holdt borgermøde i foråret om kommuneplanen mødte om-
kring 160 borgere op, så lokalrådet forventer, at der også denne gang bliver er stort 
fremmøde. Mødet er arrangeret af Sejs-Svejbæk Lokalråd og lokale samarbejdspart-
nere. 
Dørene åbnes kl. 19 og alle er velkomne – også politikere, der ikke har tilmeldt sig på 
forhånd. Mødet varer fra kl. 19-21 og der kan købes drikkevarer undervejs. 
 
Se hvilke politiske kandidater der deltager i panelet ved at gå ind på Sejs-Svejbæk 
Lokalråds begivenhed på Facebook: Vælgermøde i Sejs-Svejbæk 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/293258457840969/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22dashboard%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22source%22%3A2%7D


Om Sejs-Svejbæk Lokalråd 
 
På hjemmesiden finder du nyhedsbreve med aktuelle begivenheder, høringssvar og 
referater og udtalelser m.v. fra Sejs-Svejbæk Lokalråd og arbejdsgrupperne: 
www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk 
 
Tilmeld dig lokalrådets nyhedsbrev: 
Er du interesseret i at følge Sejs-Svejbæk Lokalråd løbende, så tilmeld dig nyhedsbre-
vet ved at sende en mail til helle.busk@skolekom.dk 
 
Følg lokalrådet på Facebook: 
Du kan følge Sejs-Svejbæk Lokalråds aktiviteter på Facebook ved at trykke ”Synes 
godt om” lokalrådets side. Siden er offentlig og åben for alle interesserede, og det er 
ikke nogen betingelse, at man bor i lokalområdet. Find siden her: http://www.face-
book.com/SejsSvejbaekLokalraad 
 
Sejs-Svejbæk Lokalråd er 
Helle Præsius Busk (formand), Kirsten Kristensen (næstformand), Klaus Kirkegaard 
(kasserer), Aase I. Madsen (sekretær), Eske Eskesen og Stine Degn Schölarth. 
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