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Borgermødet 6. marts starter ny arbejdsgruppe 

Lokalrådets vedtægtsbestemte borgermøde, som kan sammenlignes med den årlige 

generalforsamling, holdes i år 6. marts kl. 19 i Multihuset. Vi håber at se mange del-

tagere, som er nysgerrige efter at møde det nye lokalråd og høre, hvilke overvejelser 

vi gør os om, hvad der skal ske i 2018.  

Når borgermødet er slut håber vi desuden at have fået en håndfuld tilkendegivelser 

fra folk, der har meldt sig som interesserede i at være med i vores nye arbejdsgruppe 

om planlægning og infrastruktur. Tankerne med arbejdsgruppen er, at gruppens med-

lemmer skal holde ekstra fokus på de planer, der vedrører vores lokalområde, dvs. 

lokalplaner og andre planer der gælder udstykninger, veje, nybyggeri og andre æn-

dringer i infrastrukturen i Sejs-Svejbæk. 

Vi har i forvejen to aktive arbejdsgrupper, Naturgruppen og Klimagruppen. Disse 

grupper kan man fortsat tilmelde sig, hvis man er interesseret. 

På mødet byder lokalrådet på en kop kaffe eller te til at smøre stemmerne med un-

dervejs.   

 

Parkering i skoven ved Borgdalsvej 

Efter fældningen af de mange træer i forbindelse med det kommende boligområde øst 

for Borgdalsvej er ønsket om nye fældninger i Sejs-Svejbæk ikke voldsomt stort set 

med borgernes øjne. 

Hertil kommer, at den fornyelse af vegetationen der foregår for tiden omkring Bjørn-

holt også betyder fældning af træer. Det har dog til formål at øge biodiversiteten og 

forbedre skovens kvalitet, så naturen bliver rigere på arter og variationen øges i om-

rådet. Men mere bart ser det jo ud, indtil træerne vokser op igen. 

Alligevel kan der komme flere fældninger i området. Anledningen er, at parkeringsfor-

holdene i skoven ved Borgdalsvej er meget begrænsede for dem, der kommer i bil og 

ønsker at besøge Sindbjerg og Stoubjerg. Desværre vælger en del af gæsterne at 

parkere langs Sindbjergvej – eller værre, at parkere inde på det fredede område på 

heden. Disse biler ønsker man fra kommunens side at ”flytte” til den officielle P-plads 

ved Borgdalsvej. 

Lokalrådet, Naturgruppen, flere naboer og andre interesserede mødtes derfor med 

repræsentanter for Silkeborg Kommunes Teknik- og Miljøafdeling på P-pladsen i slut-

ningen af februar for at drøfte, hvilke muligheder der vil fungere bedst, hvis man skal 

udvide og forbedre parkeringspladsen. Intet er besluttet endnu, men lokalrådet følger 

naturligvis udviklingen. 

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


 

  

 

Tværdalsvej og lokalplan 

Men inden der kan ske noget med parkeringspladsen ved Borgdalsvej skal der træffes 

beslutning om den kommende Tværdalsvej, som skal forbinde de to dal-veje Borg-

dalsvej og Langdalsvej – deraf navnet. Det nye vejnavn er foreslået af lokalrådet og 

accepteret af Silkeborg Kommune som et midlertidigt vejnavn. 

Den endelige placering af denne nye vej og beslutningen om, hvordan det nye bolig-

område kommer til at se ud, vil fremgå af den kommende lokalplan med dertil høren-

de høringsperiode. Lokalrådet er allerede gået i gang med vores forslag til Silkeborg 

Kommune. Vi følger naturligvis processen nøje, og vi vil som altid informere via vores 

hjemmeside, Facebook m.m. 

 

 

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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