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Dialogmøde om helhedsplan 

 

En ny hal. En ny daginstitution. Et nyt boligområde. Og en ny vej. Det er mange og 

vigtige streger, der sættes på vores lokale bykort i den kommende tid. Det vil i løbet 

af de kommende måneder og år medføre et ændret trafikmønster, større aktivitet i 

nogle områder, bedre faciliteter og mere plads at udfolde sig på for nogle – og mindre 

plads til andre aktiviteter. Mere byggeri vil bl.a. gå ud over vores i forvejen begræn-

sede naturarealer. 

Den 10. april havde Silkeborg Kommune inviteret til et to timers dialogmøde i Multi-

huset om Helhedsplanen for Sejs-Svejbæk. Repræsentanter fra bl.a. Sejs Skole, SSIF, 

Multihuset og Sejs-Svejbæk Lokalråd deltog i en spændende og involverende debat 

om placering af en ny daginstitution, pladsproblemer og hvilke behov en ny hal skal 

opfylde. Herunder også, hvordan vi bedst løser udfordringen med den intense trafik 

ved skolen og i krydset Tyttebærvej/Borgdalsvej, hvor især jernbaneoverskæringen 

giver hovedbrud. Mange knuder skal løses, og vi kunne have brugt den dobbelte tid, 

men folkene fra forvaltningen fik masser af visioner, ønsker og ideer med fra mødet.   

 

Lokalrådets rolle 

Med så mange og gennemgribende byggerier og anlæg i løbet af de næste par år og 

på et ganske lille geografisk område vil der naturligvis være både sammenfaldende 

interesser i lokalområdet og samtidig en risiko for at den løsning, der er bedst for den 

ene part ikke nødvendigvis opleves som den bedste løsning for den anden part. Det er 

dette felt lokalrådet forsøger at navigere i. 

Lokalrådets medlemmer bor alle her i Sejs-Svejbæk, flere af os har børn i skolen, vi er 

aktive i foreningslivet, kører på vejene osv. Men vi har ikke som skolen et ansvar for 

undervisning af lokalområdets børn. Vi har ikke betalende medlemmer og aktive som 

SSIF og Multihuset. Vi bor forskellige steder i byen. Osv. Som lokalråd vil vi derfor så 

vidt muligt tage helikopterperspektivet på, lytte til alle parter og forsøge at binde de 

forskellige interesser sammen. 

Lokalrådet vil naturligvis bevare kontakten til Silkeborg Kommune og følge udviklin-

gen med Helhedsplanen løbende, og når der er nyt vil vi informere via vores hjemme-

side og på Facebook.  

 

Tryghedsambassadører i lokalområdet 

Ingen af os ønsker indbrud eller uroligheder i vores lokalområde. Når vi tager på ferie 

er der mange af os, der vælger at lade naboen kigge efter hus, postkasse og have. 

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


Kommer der en stribe indbrud i nabolaget er det også almindeligt at holde ekstra øje, 

advare på Facebook eller drøfte ”uregelmæssigheder” med naboen.  

Men det kan gøres mere systematisk. Og der kan også være andre former for krimi-

nalitet eller uhensigtsmæssig adfærd vi ønsker at hjælpe hinanden med at begrænse, 

f.eks. digital svindel. Det kan blandt andet ske gennem politiets tryghedsambassadø-

rer.  

Tryghedsambassadører er en slags bindeled mellem lokalområdet og det lokale politi. 

I et par år har Sejs-Svejbæk Lokalråd været tryghedsambassadør for vores lokalom-

råde. Det betyder bl.a. at vi har deltaget i et par orienterende møder med Midt- og 

Vestjyllands Politi, og at vi af og til får en mail med aktuelt nyt, f.eks. med konkrete 

advarsler eller gode råd om, hvordan man bør forholde sig i en aktuel situation. 

Men at være tryghedsambassadør behøver ikke nødvendigvis være en opgave for lo-

kalrådet. Måske er der andre, der kunne have lyst til at påtage sig opgaven? Det kun-

ne eksempelvis være grundejerforeninger eller vejforeninger, som i forvejen har kon-

takten til det helt nære nabolag. 

Lokalrådet er som tryghedsambassadør inviteret til et møde i slutningen af maj og her 

vil vi drøfte den fremtidige brug af ordningen. Har du/I lyst til at høre mere så kontakt 

lokalrådet via 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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