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Med trafikken i fokus 

Lokalrådet har især haft trafikken i fokus her i efteråret. Selv om de fleste i vores lo-

kalområde har adgang til bil i dagligdagen, så er der alligevel behov for at vi også her 

tænker på andre frafikformer. Det er nødvendigt, både for at bremse trængslen, for at 

mindske støj og andre gener ved trafikken og for at sikre gode trafikforhold også for 

dem, der ikke kan eller ønsker at bruge bilen til daglig. Hertil kommer fordelene for 

sundheden og for klimaet. 

En af mulighederne er jernbanen. En anden er cyklen. 

Folketinget vedtog i sommeren 2021 en meget omfattende infrastrukturplan, som 

bl.a. omfatter en ny jernbane mellem Silkeborg og Aarhus via Galten. Indtil videre ser 

det ud til, at jernbanen skal passere gennem Sejs-Svejbæk. Den linjeføring kaldes C3. 

For at få flere linjeføringer i spil nedsatte Sejs-Svejbæk Lokalråd i september en ar-

bejdsgruppe, som forsøger at skabe politisk opbakning til at få VVM-undersøgt en al-

ternativ linjeføring længere mod nord, som benævnes C1. Jernbanegruppen har i no-

vember offentliggjort et notat, hvori man argumenterer for at få undersøgt denne lin-

jeføring.  

Lokalrådet har også beskæftiget sig med cyklen og cyklisternes forhold her i efteråret. 

Anledningen er, at Silkeborg Kommune er i gang med at revidere sin cykelhandlings-

plan. Vi er derfor blevet bedt om at komme med vores ønsker til forbedring af forhol-

dene for cyklister i vores lokalområde.  

Et af disse ønsker er lige så gammelt som lokalrådet selv – og formentlig betydelig 

ældre – nemlig ønsket om en cykelsti mellem Sejs-Svejbæk og Silkeborg. Dette ønske 

har lokalrådet fremsat ved enhver given lejlighed, siden lokalrådet blev dannet i 2006. 

Og vi har naturligvis gentaget det i 2021. Med på ønskelisten er også forbedring af 

trafiksikkerheden for de bløde trafikanter fra Sejs-Svejbæk til Laven. Især stræknin-

gen gennem Linå Vesterskov er problematisk. Vores ønsker er nu sendt til Silkeborg 

Kommune og vi håber naturligvis på, at de snart bliver til virkelighed.  

 

Det nye lokalråd er valgt 

Da det på grund af for få kandidater desværre ikke lykkedes at stable et egentligt lo-

kalrådsvalg på benene valgte vi i stedet af gennemføre valget ved et borgermøde 17. 

november. Kort før valget havde syv kandidater meldt sig, og de udgør tilsammen det 

nye lokalråd fra 1. januar 2022. De nyvalgte lokalrådsmedlemmer er: 

Daniel Lindvig (genvalgt), Lars Bue Nørbjerg, Niels Møller Samuelsson, Thomas Frost 

Dalgaard, Carsten Aaby, Adrian Tresoglavic og Flemming Hardy Olsen. På mødet 

meldte sig desuden fire suppleanter: Anders Koed (nuværende lokalrådsformand),  
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Pia Kristiansen, Majbritt Holden Boye (nuværende lokalrådsmedlem) og Inge Findorf. 

Læs også kandidaternes opstillingsblanketter, hvor de præsenterer sig selv og deres 

intentioner med lokalrådsarbejdet.  

Med så stor en udskiftning ser vi frem til et aktivt lokalråd, som med nye kræfter og 

spændende initiativer vil fortsætte det gode arbejde til gavn for lokalområdets borge-

re. 

 

Sejs-Svejbæk i rivende udvikling 

Ikke kun lokalrådet er under forandring. Det er vores dejlige lokalområde også. Nye 

boliger og andre byggerier skyder op, naboer skiftes ud, grønne arealer skrumper og 

nye offentlige og private anlæg kommer til. Det ændrer alt sammen byens udseende 

og vores dagligdag. 

Sejs-Svejbæk har i løbet af 2021 fået en kunstgræsbane, et lyskryds, en helt nyanlagt 

vej og et flot børnehus med vuggestue og børnehave til 140 børn. Et nyt halbyggeri er 

i fuld gang og ventes at stå færdigt i sommeren 2022. Parkeringsanlæg og endnu en 

hal er planlagt, og en mulig fredning i den nordvestlige del af byen drøftes. Og så er 

der den kommende jernbane. Og måske en ny cykelsti. 

De mange forandringer skaber både frustration og glæde. For den ene betyder det 

mistet natur eller begrænsninger i egen udfoldelse eller på egen grund. For den anden 

giver det nye muligheder, ny bolig, større sikkerhed, mere fællesskab og måske også 

bedre natur.  

I dette virvar af ønsker og interessemodsætninger forsøger lokalrådet at navigere på 

en måde, så vi bevarer overblikket og husker at tilgodese de fleste behov. Det er både 

en spændende og tidkrævende opgave, og det afgående lokalråd har da også under-

vejs måttet sige farvel til flere medlemmer på grund af tidspres, senest Rasmus Würtz 

Nielsen. Tak for din indsats, Rasmus! Nu takker lokalrådet af for denne gang og øn-

sker god arbejdslyst til det nye lokalråd.  

 

Vi byder det nyvalgte lokalråd velkommen og ønsker held og lykke med ar-

bejdet i 2022-2025! 

 

Sejs-Svejbæk Lokalråd ønsker hermed alle en rigtig glædelig jul og et godt 

nytår. 

 

     

 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) og Daniel Lindvig. 

 

Følg Sejs-Svejbæk Lokalråd her: 

www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborg.dk. 
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