
Nyhedsbrev fra Sejs-Svejbæk Lokalråd 

Oktober 2018 
 

www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk 

 

 

 

 

Nærdemokratiudvalget på besøg 

Nytter det overhovedet, at vi kommer med høringssvar? Kan skolen, institutionerne, 

trafikken – og vores lokalområde i det hele taget – følge med udviklingen, når der 

bygges så meget og så hurtigt i Sejs-Svejbæk? Er der stadig plads til de grønne om-

råder? Hvad med den øgede trafik? Og er der håb om en cykelsti til Silkeborg i over-

skuelig fremtid? 

Det er blot nogle af de temaer vi havde med, da Nærdemokratiudvalget i midten af 

september holdt deres møde hos os i Sejs-Svejbæk. Et sådant møde giver selvfølgelig 

ikke klare svar, men mødet viste os et lyttende nærdemokratiudvalg, som lovede at 

bringe vores bekymringer og ønsker videre i de kommende forhandlinger i udvalg og 

byråd. Men udvalgsmedlemmerne understregede også samtidig, at behandling af lo-

kalplaner er en lang proces, og at både lovgivning og mange forskellige interesser skal 

indpasses. 

På mødet blev vi direkte opfordret til at kontakte udvalget undervejs i processen med 

behandling af lokalplaner m.v. Og allerede nu er det fastlagt, at der bliver et borger-

møde i Sejs-Svejbæk inden de sidste streger sættes vedrørende den aktuelle lokalplan 

for det nye boligområde ved Borgdalsvej. 

 

 

Vejnavne til det nye boligområde 

Når der bygges nyt skal der selvfølgelig også bygges veje. I hvert fald når det gælder 

et større boligområde. Det er naturligvis også tilfældet her i Sejs-Svejbæk, hvor lokal-

planen for det nye boligområde øst for Borgdalsvej forventes at blive vedtaget af by-

rådet i løbet af efteråret. 

Men hvad skal de nye veje hedde? Det er vi i lokalrådet blevet spurgt om vores ideer 

til. Navnet Tværdalsvej, som er det foreløbige navn til den kommende fordelingsvej 

parallelt med Julsøvej, er faktisk foreslået af lokalrådet. Om det også bliver navnet på 

den færdige vej, er ikke afgjort endnu. 

Lokalrådet har desuden sendt nogle forslag til de nye vejnavne til Silkeborg Kommu-

nes Teknik- og Miljøafdeling. Måske er der kreative hoveder blandt jer, der også har 

et par bud på, hvad de nye veje skal hedde. Ifølge lokalplanforslaget skal der udover 

fordelingsvejen bygges to stamveje, som skal betjene det nye boligområde. Du kan 

finde Sejs-Svejbæk Lokalråds navneforslag på vores hjemmeside, og hvis du har 

kommentarer eller navneforslag er du velkommen til at henvende dig til os.   

 

http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/
https://silkeborg.dk/Politik/Politiske-udvalg/Naerdemokratiudvalget


Trafikken til lands og til vands 

Vores lokale trafikknudepunkt i krydset Julsøvej/Borgdalsvej er en konstant kilde til 

drøftelser om, hvordan det burde være. Skal der være en gangtunnel? Et lyskryds? En 

ændring ved jernbaneoverskæringen? Mange forslag har set dagens lys i årenes løb, 

men indtil videre er fremtiden for krydset stadig uafklaret.  

Trængselsproblemerne er ikke blevet mindre siden åbningen af motorvejen, som lok-

ker mange bilister igennem Sejs-Svejbæk via Borgdalsvej og dermed skaber både tæt 

trafik og mange farlige situationer. 

Men en stor del af biltrafikken stammer fra os selv. Det er os, der kører børnene i sko-

le og institution. Det er os, der snupper bilen, når vi handler i de lokale butikker. Og 

det er os, der kører i bil til træning, aftenmøder og andre lokale arrangementer. Må-

ske kunne vi gøre det bare lidt bedre, til gavn for os selv og hinanden, f.eks. med 

samkørsel eller ved at skifte bilen ud med cyklen. 

Også på vandet er der trængsel. Mange bådejere vil gerne sejle med deres motorbåde 

i Silkeborgsøerne, og det skaber trængsel både i søerne og på land, når biler med 

bådtrailere transporterer bådene så tæt som muligt på vandkanten.  

Ludvigslyst har i de senere år været et meget eftertragtet sted for bådfolket, hvilket 

har givet anledning til en del utilfredshed fra andre brugere. Pladsen er nu godt ind-

rettet, bl.a. med særskilt parkering for bådtrailere og med store sten der afgrænser P-

pladsen. Men behovet er stort, og Silkeborg Kommune arbejder derfor på at indrette 

endnu et bådisætningssted. Det kunne være ved De Små Fisk. Lokalrådet havde i au-

gust møde med Kristian Nielsen fra Natur & Miljø, som fortalte om, hvordan man har 

tænkt sig at indrette pladsen, hvis der fremover skal kunne sættes både i vandet fra 

De Små Fisk. 

Sejs-Svejbæk Lokalråd har for mere end et år siden kommenteret overvejelserne, og 

vi er ligesom dengang betænkelige ved den øgede bådtrafik i vores lokalområde – bå-

de til lands og til vands. Derfor har vi nu sendt en ny kommentar til kommunen. 

De forskellige brugergrupper ved De Små Fisk kan næsten ikke undgå at skabe uhel-

dige og i værste fald farlige situationer. Hertil kommer planerne om fornyelse af De 

Små Fisk, som forhåbentlig snart bliver en realitet. Det vil formentlig medføre flere 

brugere, især familier med børn, og vil blot gøre problemerne med bådtrailertrafik på 

området endnu større. Se lokalrådets bemærkninger på hjemmesiden under menu-

punktet De Små Fisk.   

 

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/ 

http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/
https://www.facebook.com/SejsSvejbaekLokalraad/

