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Nyt år - med corona 
Juletræet stod tændt ved Dagli’Brugsen som det skulle i december 2020. Men det 
hyggelige møde mellem børn og voksne når træet tændes, måtte vi desværre und-
være denne gang. Og med en vinter, der på alle måder er præget af coronavirussens 
barske realiteter, er også lokalrådets aktiviteter skruet ned på vågeblus. Ingen møder 
siden starten af december og vores kontakt med hinanden sker for tiden online i ste-
det for at vi mødes med hinanden i Multihuset. Det giver naturligt nok en mere be-
grænset aktivitet end normalt, men vi forsøger stadig at følge udviklingen i vores lo-
kalområde. 
Ved årsskiftet valgte Jens Stege Philipsen desværre at forlade lokalrådet. Jens blev 
valgt som suppleant ved borgermødet for to år siden, men indtrådte som fuldgyldgt 
medlem for et år siden, da Gorm Falsig Pedersen udtrådte af lokalrådet. Helt fra star-
ten har Jens været et både aktivt og engageret medlem af lokalrådet med god for-
nemmelse for nuancer og fokus på samarbejde og dialog. Vi siger tak til Jens for hans 
indsats i lokalrådet og ønsker ham god vind fremover. 
 
Borgermøde 9. marts – forhåbentlig i Multihuset 
På grund af corona måtte vi jo desværre aflyse vores årlige borgermøde i marts sidste 
år. Vi forsøgte igen senere, men måtte erkende, at et møde i efteråret 2020 heller 
ikke var muligt. Derfor har vi besluttet at slå de to møder for 2020 og 2021 sammen 
og håber det bliver muligt at mødes 9. marts kl. 19.30 i Multihuset. Men corona hæn-
ger stadig over os. Så i skrivende stund ved vi endnu ikke, om det bliver muligt at 
mødes fysisk. Følg med på vores hjemmeside og på lokalrådets side på Facebook, 
hvor vi vil orientere om eventuelle ændringer. 
På borgermødet vil vi – som det står i vores vedtægter – redegøre for det seneste års 
aktiviteter i lokalrådet og fremlægge årsregnskab og budget for det kommende år. 
Men da lokalrådet for tiden kun består af seks medlemmer vil borgermødet også be-
tyde valg af både et ordinært medlem af lokalrådet og en suppleant. I begge tilfælde 
gælder valget kun indtil december 2021, da der er lokalrådsvalg samtidig med kom-
munalvalget. Så hvis du har lyst til at prøve kræfter med lokalrådsarbejdet er chancen 
der nu. Kontakt evt. en af lokalrådets medlemmer for at høre nærmere eller meld dig 
direkte på borgermødet, hvis du er interesseret. 
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Byen udvikler sig 
På trods af vinter og corona-nedlukninger sker der stadig byudvikling i Sejs-Svejbæk. 
Efter mange måneders aktivitet står de nye boldbaner nu klar ved Sejs Søvej med nye 
lamper, kunstgræs og hvide striber og venter næsten symbolsk på de børn og voksne, 
der fremover skal boltre sig på banerne. Også ved Tværdalsvej er der aktivitet. Her er 
nu ikke længere en bar mark men en byggeplads, hvor bygningerne er begyndt at 
tage form, så man nu kan se konturerne af vores nye daginstitution.  
Havde det ikke været for corona havde vi også haft et traditionelt borgermøde om den 
tidligere Mascot-grund, hvor der netop nu er høring om den lokalplan, der omfatter en 
kommende butik og nye boliger. Silkeborg Kommune havde indkaldt til mødet, som 
fandt sted 14. januar, og som måtte afholdes virtuelt. Høringsperioden fortsætter 
frem til 12. februar, og du kan se eller gense mødet på Silkeborg Kommunes Face-
book-side. Ønsker du at sende et høringssvar skal det som altid ske via kommunens 
hjemmeside.  
 
  Husk at vores lokale vandrestikort (anno 2017) kan hentes på lokalrådets hjemmeside. 
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