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Kommuneplanen skal revideres – og vi er med 

Lokalrådet har drøftet, hvilke spørgsmål, forslag og ønsker vi har til den kommende 

revision af Kommuneplan 2017-2028. I høringsfasen for den gældende kommuneplan 

indsendte lokalrådet i 2017 høringssvar med ønsker til den fremtidige byudvikling i 

Sejs-Svejbæk. Når planen skal revideres kigger vi på, hvad vi tidligere har foreslået, 

og hvilken udvikling vi mener det er aktuelt at drøfte i dag. Vores ønske om en god 

cykelsti mellem Sejs-Svejbæk og Silkeborg vil helt sikkert være med også denne 

gang. På vores dialogmøde i slutningen af september med Silkeborg Kommunes byan-

svarlige har lokalrådet også mulighed for at høre, hvilke tanker der er på banen i 

kommunen med hensyn til den nuværende planlægning. Det hele samler vi senere til 

et høringssvar. Har du bud på, hvad der bør stå i lokalrådets høringssvar er du natur-

ligvis velkommen til at kontakte os med dine forslag.    

 

Vejarbejde og nyt lyskryds 

Omkørsel, asfaltering og vejarbejde har præget trafik og veje i Sejs-Svejbæk i de se-

neste uger og har naturligvis også medført en del trafikalt kaos, især i myldretiden. 

Selv om etableringen af Nordskovvej ikke direkte berører vores lokalområde har det 

været nødvendigt at lukke Sejsvej i flere omgange, og biltrafikken til og fra Silkeborg 

er siden midten af september sket ad Borgdalsvej. På Julsøvej har vi i samme periode 

fået ny asfalt på cykelstier og fortove, og samtidig er det længe ventede arbejde med 

det problematiske kryds Julsøvej/Borgdalsvej over banen for alvor gået i gang med 

store maskiner, grusbunker og indsnævring af kørebanen. 

Fra både skolen, lokalrådet og mange andre har der i årevis været ønsker om bedre 

forhold for især gående og cyklister, ikke mindst på grund af banen og skolens place-

ring lige overfor krydset. Nu glæder vi os til at byens første lyskryds forhåbentlig snart 

vil gøre trafikken både mere sikker og mere hensigtsmæssig for alle parter. 

Men det er jo altså lidt besværligt inden det bliver godt igen – og forhåbentlig bedre 

end før. 

 

Vintermørke og julelys 

Selv de bedste veje og cykelstier kan ikke forhindre uopmærksomme og fortravlede 

bilister og andre trafikanter i at skabe farlige situationer på vejene.  

Så husk det nu, ikke mindst i den mørke tid, vi nu er på vej ind i: Kør fornuftigt og 

overhold hastighedsbegrænsningen. Dem der kører for stærkt på bl.a. Julsøvej er ofte 

en af os der bor her i Sejs-Svejbæk… 

http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/
https://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborg.dk/~/media/Subsites/Lokalraad/Sejs-Svejbaek-Lokalraad/Dokumenter2017/Udtalelser2017/170402_H%C3%B8ringssvar_SSL_Kommuneplan2017.pdf?la=da


I den mørke årstid har vi heldigvis tradition for, at byen skal pyntes med et juletræ 

med lys, der kan lyse op på de mørke aftner. Sådan bliver det også i år. Og allerede 

nu har vi sikret os et træ fra Carl Strunge, som har doneret træet til os. Lokalrådet 

fælder selv træet, når vi nærmer os slutningen af november, så vi kan få det rejst ved 

Dagli’Brugsen og lysene tændt dagen før 1. søndag i advent. I år bliver det lørdag 30. 

november. Mere om det i nyhedsbrevet i november. 

 

 

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.silkeborgkommune.dk 

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