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Godt besøgt borgermøde 

Tæt på 40 interesserede mødte op til lokalrådets årlige borgermøde, som fandt sted i 

Multihuset 6. marts. Lokalrådets nye formand Kasper Adelborg gennemgik lokalrådets 

vigtigste sager fra 2017 og præsenterede også lokalrådets forventede tiltag for 2018. 

På mødet fremlagde kasserer Klaus Kirkegaard regnskabet for 2017 og budgettet for 

2018. Et mindre overskud fra 2017 vil blive doneret til projektet omkring De Små 

Fisk. På mødet skulle der også vælges revisor, og det blev et genvalg til Kirsten An-

dersen og nyvalg til Jens Würgler Hansen som revisorsuppleant. 

På mødet fik det nye lokalråd og de lokale borgere lejlighed til at møde hinanden og 

udveksle synspunkter. Især det nye boligområde øst for Borgdalsvej tiltrækker sig 

opmærksomheden, både for lokalrådets medlemmer og for byens øvrige borgere. 

Lokalrådets holdning til linjeføringen af den nye Tværdalsvej og bredden af de grønne 

kiler mellem boligerne i det kommende boligområde var nogle af de emner der gav 

anledning til spørgsmål, og lokalrådets nye formand Kasper Adelborg understregede, 

at lokalrådet i første omgang har forholdt sig til Strukturplanen fra 2012 og den til-

knyttede miljørapport. Han opfordrede desuden til at lægge pres på politikerne, så de 

husker at tilføje stier og adgangsveje.  

 

Helhedsplan og samarbejde med kommunen 

Selv om der ikke altid er enighed om, hvor streger skal sættes, når det gælder de nye 

lokale planer, så har lokalrådet fortsat et godt samarbejde med Silkeborg Kommune. 

Kort før borgermødet holdt vi et orienterende møde med vores byplanansvarlige fra 

Silkeborg Kommunes planafdeling, Peter Magnussen, om bl.a. vores ønsker til linjefø-

ringen af den nye vej i det kommende kommuneplantillæg, der igangsættes inden 

længe. 

Vi er desuden inviteret til dialogmøder om den kommende helhedsplan for Sejs-

Svejbæk, som kommunen er i gang med at udarbejde. Planen indebærer en ny dagin-

stitution og en ny hal, og det er Silkeborg Kommunes hensigt undervejs at inddrage 

lokalområdets foreninger og institutioner, bl.a. lokalrådet, Multihuset og Sejs Skole. 

Arbejdet med helhedsplanen forventes at være afsluttet inden sommerferien. 

Umiddelbart efter borgermødet deltog lokalrådet i det første dialogmøde. Midt i april 

deltager lokalrådet i endnu et dialogmøde, hvor både vi og de øvrige parter i lokalom-

rådet får indflydelse på, hvor de nye streger skal sættes.  

Hertil kommer ”vores egen” visionsplan, dvs. den plan som SSIF og Multihuset har 

arbejdet med længe, og som også blev drøftet på vores borgermøde for et år siden 

hvor flere politikere deltog. 

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


Nyt liv i arbejdsgrupperne 

Lokalrådet har stort set siden starten haft flere arbejdsgrupper som fokuserer på for-

skellige temaer. To af dem fungerer stadig, nemlig Naturgruppen og Klimagruppen. 

Hertil kommer en ny arbejdsgruppe, som vi har kaldt Plan og Vej. 

På borgermødet valgte lokalrådet at slutte mødet med at dele deltagerne op i tre min-

dre grupper, som drøftede arbejdsgruppernes temaer. Hensigten med den manøvre 

var at puste nyt liv i de eksisterende arbejdsgrupper og samtidig give den nye ar-

bejdsgruppe en god start. Vi håber det lykkedes – i hvert fald meldte et par håndfulde 

sig som interesserede i at være med i en af vores tre arbejdsgrupper.  

Arbejdsgrupperne fungerer selvstændigt, og gruppernes medlemmer bestemmer 

f.eks. selv antal møder, emner osv. og kan selv tage emner op. For at bevare tilknyt-

ningen til lokalrådet skal mindst ét medlem af en arbejdsgruppe dog samtidig være 

medlem af lokalrådet. Økonomi og officielle udtalelser skal også omkring lokalrådet. 

Tilknytningen til lokalrådet betyder også, at aktuelle emner kan blive sendt i ”ud-

valgsbehandling” hos en arbejdsgruppe. Særligt for den nye gruppe Plan og Vej vil der 

formentlig blive nok at forholde sig til i løbet af de kommende måneder, som bliver 

præget af det nye kommuneplantillæg. 

Har du lyst til at være med i en af arbejdsgrupperne, så kontakt lokalrådet på adres-

sen sejssvejbaek.lokal@gmail.com. 

 

  

 

Nyrevideret vandrestikort (anno 2017) kan hentes på lokalrådets hjemmeside. 

 

Sejs-Svejbæk Lokalråd er 

Kasper Adelborg (formand), Anders Koed (næstformand), Klaus Kirkegaard (kasse-

rer), Aase I. Madsen (sekretær), Stine Degn Schölarth, Rasmus Würtz Nielsen og Maj-

britt Holden Boye. Suppleant Daniel Lindvig. 

 

Følg Sejs-Svejbæk Lokalråd her: 

www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk 

https://www.facebook.com/SejsSvejbaekLokalraad/ 
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