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Borgermødet udskudt indtil videre 

Da Corona-krisen i starten af marts 2020 for alvor ramte Danmark, blev stort set al 

mødeaktivitet og anden aktivitet i større forsamlinger i landet lukket ned. Det betød 

naturligvis også, at vi måtte udsætte Sejs-Svejbæk Lokalråds årlige borgermøde, som 

var planlagt til netop 11. marts. 

Lokalrådet har indtil videre ikke fastsat en dato for, hvornår vi forventer at kunne af-

holde borgermødet. Det kommer helt an på, hvordan krisen udvikler sig og hvor lang 

tid den varer. Men vi ved allerede nu, at formanden for Klima- og Miljøudvalget, Claus 

Løwe Klostergård, står klar i kulissen til at møde op for at fortælle om kommunens 

klimastrategi.  

Følg med på vores hjemmeside og på vores Facebook-side, hvor vi vil lægge aktuelle 

oplysninger op, herunder også en ny dato for borgermødet. Vi håber det bedste og 

forventer at kunne offentliggøre en ny mødedato i det næste nyhedsbrev og dermed 

også i Foreningsnyt. 

 

Ny, bæredygtig daginstitution 

I skyggen af denne alvorlige corona-krise kan vi fremover glæde os til vores nye dag-

institution ved Tværdalsvej. Byggeriet starter til efteråret og forventes at stå klar i 

slutningen af 2021. Institutionen får plads til 140 børn. 

Pasningsbehovet er stort i vores lokalområde, og den midlertidige pasningsmulighed i 

Linå stod ikke ligefrem på forældrenes ønskeliste, men er trods alt et forsøg fra kom-

munens side på at løse et akut problem. 

Den nye daginstitution bliver grøn og bæredygtig, forstået på den måde, at det bliver 

et lavenergibyggeri, som får både grønt tag, solceller og jordvarme. Også set udefra 

bliver intitutionen grøn, nemlig med grønne legeområder, blandt andet en lille skov og 

en jungle med højt græs. Hertil kommer multibane, bålplads m.m. 

Instititutionen bliver bygget som en firelænget bygning med sammenhængende og 

overdækkede udearealer, som betyder, at børnene kan opholde sig mere i det fri. Alt i 

alt et byggeri, som ser ud til at kunne opfylde mange af de ønsker, som kom frem i en 

workshop, som flere fra lokalområdet, herunder en repræsentant fra lokalrådet, har 

deltaget i. 

 

Lokalrådets aktiviteter 

Når verden – forhåbentlig snart – igen begynder at ligne sig selv, vil også lokalrådets 

aktivitetsniveau blive normaliseret med sædvanlig mødeaktivitet. Det betyder, at vi 

stadig har behov for at få valgt en eller flere suppleanter. 

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


Som suppleant kan du få lejlighed til at snuse til lokalrådsarbejdet i ca. halvandet år, 

dvs. frem til næste lokalrådsvalg, som holdes i november 2021. Så kontakt os, hvis 

du overvejer at stille op. 

Interesserede kan melde sig direkte på det kommende borgermøde. Men du er meget 

velkommen til at melde dig som kandidat før borgermødet – som vi altså endnu ikke 

kender datoen på.  

 

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 Jens Ste-

ge Philipsen. 

 

Følg Sejs-Svejbæk Lokalråd her: 

www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborg.dk 

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