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Borgermøde 7. november om lokalplanen 

Silkeborg Kommune inviterer 7. november alle interesserede til borgermøde i Multihu-

set i Sejs. Det sker under overskriften: Borgermøde om lokalplanforslag 36-004 og 

forslag til kommuneplantillæg 13. På mødet deltager hele Plan- og Vejudvalget, hvor 

Hans Okholm er formand. Alle, der har sendt et høringssvar, har fået en invitation. 

Sejs-Svejbæk Lokalråd deltager naturligvis også i mødet, og vi håber at se mange af 

jer, der har deltaget i debatten undervejs – og også gerne dem af jer, der bare er 

nysgerrige og som måske indtil nu ikke har givet jeres mening til kende om planerne 

for det kommende nye boligområde ved Borgdalsvej nord for banen.  

Planerne har unægtelig skabt røre hen over de seneste par år. Sidste sommers 

træfældning bragte for alvor sindene i kog og herefter fulgte borgermøder, lokalplan-

forslag, høringssvar og en til tider ophedet debat. 

Nu nærmer vi os den politiske afgørelse for lokalplanen. Men inden den endelige poli-

tiske beslutning i byrådet, som finder sted i december eller i starten af 2019, bliver 

der altså mulighed for at få Silkeborg Kommunes præsentation af lokalplanforslaget 

og en debat med de syv politikere i Plan- og Vejudvalget. Mødet starter kl. 19 og hol-

des i Multihusets store sal. 

 

Nye vejnavne til det nye boligområde 

I oktober måneds nyhedsbrev lovede vi, at I kunne finde lokalrådets forslag til vej-

navne i det nye boligområde på vores hjemmeside. Men opgaven greb om sig, og vi 

har undervejs haft en del overvejelser om, hvilke navne der passer bedst til vores lo-

kalområde. 

Undervejs har vi fået flere henvendelser og har bl.a. haft kontakt til Sejs-Svejbæk 

Lokalhistoriske Forening, som har foreslået historiske navne. Vi er dog nået frem til, 

at vi foretrækker vejnavne, der refererer til geografien med det kuperede terræn. 

Derfor er vi endt med at foreslå navne der kan forbindes til Borgdalsvej og Langdals-

vej på grund af de dale, der skærer sig igennem landskabet. 

Navneforslagene gælder dels den nye fordelingsvej, som kommer til at løbe nord for 

det nye boligområde som en aflastningsvej til Julsøvej, dels to mindre sideveje (kaldet 

stamveje) i det nye boligområde. 

Det midlertidige navn på fordelingsvejen er Tværdalsvej. Vi har ikke mødt protester, 

og mener navnet fungerer godt. Derfor foreslår vi, at navnet fastholdes til den færdige 

vej. Navnene på de to mindre veje kunne knytte sig til Langdalsvej eller Borgdalsvej 

efterfulgt af f.eks. –vænget eller –toften, som svarer til flere andre vejnavne i vores 

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


lokalområde. Vores forslag er sendt til Silkeborg Kommunes Teknik- og Miljøafdeling. 

Se lokalrådets forslag på vores hjemmeside. 

 

Det’ sørme’ det’ snart... – 1. december 

Præcis på dagen, hvor julestemningen for børn og barnlige sjæle officielt starter, 

nemlig 1. december, tændes juletræet ved Dagli’Brugsen i Sejs. Det foregår, som tra-

ditionen byder, ved at lokalrådsformanden holder en kort tale og herefter tænder ly-

sene i træet. 

Dagli’Brugsen vil også i år sørge for servering af både æbleskiver, gløgg og saft til de 

fremmødte børn og voksne. Juletræet, som vil lyse op i hele december måned, er i år 

sponsoreret af Carl Strunge. Vi siger tak til både ham og de øvrige sponsorer, som er 

med til at gøre samlingen omkring juletræet til en fin årlig begivenhed i lokalområdet. 

Vi håber, at der også i år er rigtig mange i alle aldre og størrelser der vil mødes og 

hilse på hinanden – måske med et lidt større smil end til daglig – her hvor vi markerer 

starten på den hyggelige juletid. Vi plejer at brede os over hele fortovet, så mon ikke 

også vi gør det denne gang. 

For børnene bliver der også i år noget at se frem til, når vi forhåbentlig får besøg af 

vores lokale julemand – måske endda med julesange og godteposer under armen…  

Arrangementet finder sted lørdag 1. december og starter kl. 16. Vi glæder os til at se 

jer! 

 

Husk at vores lokale vandrestikort (anno 2017) kan hentes på lokalrådets hjemmeside. 

 

Sejs-Svejbæk Lokalråd er 

Anders Koed (formand), Kasper Adelborg (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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