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Kom med til indvielse af vores nye skov 24. november 

Henover foråret og sommeren har Naturstyrelsen været i gang med at plante og så 

45.000 nye træer og anlægge nye skovveje og stier i området omkring Borgdalsvej. 

Dermed kan vi se frem til, at en ny, blandet skov i løbet af de kommende år vokser op 

i udkanten af vores lokalområde.  

Med Nordskoven på den ene side og Linå Vesterskov-området på den anden er der 

allerede masser af skov. De nye skov- og stisystemer afslutter de eksisterende skove, 

så landskabet fremhæves med en vekselvikning af skov og lysåbne strøg. I løbet af 

november opsættes skilte, bænke og ruteafmærkninger m.v. 

Derfor er det nu også tid til at vise den nye skov frem. Det sker med en fælles gåtur 

søndag den 24. november. Turen er arrangeret i et samarbejde mellem Sejs-Svejbæk 

Lokalråd, Sejs Spejderne og Naturstyrelsen som en del af den officielle indvielse af 

området.  

Turen starter kl. 13, hvor vi mødes ved Bjørnholthytten, Borgdalsvej 5C. Vi går en tur 

på 3 km, hvor skovrider Søren Hald, projektleder for Skovrejsning, Anders Busse Niel-

sen og skovfoged Christian Lylloff Qvortrup fra Naturstyrelsen fortæller om projektet. 

Gåturen varer ca. 1,5 time og slutter ved hytten. Her serveres kaffe, saft og kage 

mens Naturstyrelsen fortæller om udviklingen af de nye skov- og naturområder og 

mulighederne for friluftsliv. Arrangementet slutter senest kl. 16. Alle er velkomne. 

 
Læs mere på lokalrådets Facebook-side eller på www.naturstyrelsen.dk/lokale-

enheder/Soehoejlandet/ 
 

 

Fra helhedsplan til lokalplan 

De omfattende planer for udbygningen af området omkring Sejs Skole og Multihuset 

er nu på vej i høring efter at være blevet behandlet af Plan- og Vejudvalget. Der er 

tale om dels en lokalplan, dels et tillæg til kommuneplanen, som er baseret på den 

helhedsplan, som tidligere er debatteret grundigt her i Sejs-Svejbæk og senere ved-

taget af byrådet. Også Klima- og Miljøudvalget har valgt at sende den tilhørende mil-

jøvurdering i høring, fordi planen medfører både synlige ændringer, mere støj og ryd-

ning af skov til boldbaner. 

Planerne handler i store træk om, hvordan man bedst muligt kan udbygge skolen og 

børnehaven, bygge nye haller og anlægge både kunstgræsbaner og flere P-pladser – 

og helst uden alt for store gener for både mennensker og natur. Der bliver tale om et 

betydeligt antal nye kvadratmeter byggeri i et i forvejen kompakt udnyttet område. 

Det er alt sammen nyt byggeri og anlæg, som der både er behov for og et ønske om i 
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vores lokalområde. Men der er også tale om byggeri, som vil ændre området markant 

i forhold til nu. Find lokalplanforslaget på Silkeborg Kommunes hjemmeside – og 

bland dig i debatten. 

  

Juletræet tændes 30. november 

Traditionen tro inviterer Sejs-Svejbæk Lokalråd til at møde op og være med, når jule-

træet tændes foran Dagli’Brugsen lørdag 30. november, dagen før 1. søndag i advent. 

Som tidligere år forventer vi også i år at se en god flok af både store og små til arran-

gementet. 

Ligesom sidste år har vi fået doneret et træ fra Carl Strunge, tak for det. Lokalrådet 

fælder træet og rejser det igen, nu udstyret med lys. Camilla Damgaard sørger for at 

træet også i år bliver pyntet med børnenes hjemmelavede julepynt. Lokalrådsformand 

Anders Koed holder talen og tænder lysene, mens mørket falder på. Dagli’Brugsen 

står som tidligere år klar med gløgg og æbleskiver. Og hvis vi er rigtig heldige, kom-

mer der også en julemand forbi – måske endda med slikposer til børnene. Men selv-

følgelig kun til dem der har været artige – hele året… 

Mød op kl. 16, syng med på en julesang eller to og få en lille snak med naboen eller 

dem du endnu ikke har nået at hilse på, og se lysene blive tændt på træet. 

 

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

 

Sejs-Svejbæk Lokalråd er 

Anders Koed (formand), Kasper Adelborg (næstformand), Majbritt Holden Boye (kas-

serer), Aase I. Madsen (sekretær), Rasmus Würtz Nielsen, Daniel Lindvig og Gorm 

Falsig Pedersen. Suppleant Jens Stege Philipsen. 

 

Følg Sejs-Svejbæk Lokalråd her: 

www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborg.dk 

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