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Er du kandidat til lokalrådet? 

Som bekendt er der lokalrådsvalg til efteråret, nærmere bestemt 16. november, sam-

tidig med valget til byrådet. Det betyder også, at det nuværende lokalråd er begyndt 

at se sig om efter kandidater til det kommende lokalråd. Valgperioden er fire år, men 

det er naturligvis også muligt at stille op igen til en ny periode. 

Måske er det dig eller en du kender, der har lyst til at beskæftige sig med udviklingen 

i vores dejlige lokalområde? For at være kandidat, skal du være fyldt 16 år og bo i 

Sejs-Svejbæk, Hattenæs eller Nyløkke, som er det område lokalrådet omfatter. Det er 

selvfølgelig en fordel, at du er interesseret i hvad der sker i vores by og har lyst til at 

sætte dig ind i lokalplaner, trafikudvikling og hvad der ellers sker lokalt. 

Der er selvfølgelig tid endnu, men er du interesseret i at høre nærmere, så er du me-

get velkommen til at kontakte lokalrådet. Se også lokalrådets hjemmeside, hvor du 

kan læse nyhedsbreve, referater, vedtægter m.m. helt tilbage fra lokalrådets start i 

2006.  

 

 

Hvad er lokalrådets vigtigste opgaver lige nu? 

En cykelsti til Silkeborg har været et vedvarende ønske siden Sejs-Svejbæk Lokalråd 

blev dannet i 2006. Den kamp er ikke vundet endnu. Naturen har også et stort fokus 

for lokalrådet, bl.a. har lokalrådet tidligere udarbejdet et vandrestikort, som måske 

snart trænger til at blive ajourført. Der er nok at tage fat på. 

Som optakt til lokalrådsvalget er det også oplagt at stille spørgsmålet: Hvad er det 

vigtigste for lokalrådet at beskæftige sig med i den kommende valgperiode? Skal vi 

primært fokusere på samarbejdet med Silkeborg Kommune om lokalplaner, udbyg-

ning, trafik m.m.? Eller skal vi selv sætte initiativer i gang, som vi også selv kan gen-

nemføre, f.eks. natur-arrangementer eller lokale initiativer der kan samle os på tværs 

af generationerne? Måske begge dele – eller noget helt tredje. Vælger du at stille op 

til lokalrådet, kan du være med til at bestemme retningen.  

 

 

Sommer i Sejs-Svejbæk 

Nu har vi fået lys i krydset. Den nye kunstgræsbane er taget i brug. Byggeriet af den 

nye daginstitution skrider hastigt fremad. Og inden længe starter også byggeriet af 

den nye hal. Der sker ikke så lidt i vores by. 

http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborg.dk/
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Men efter mere end et år med meget begrænsede sociale aktiviteter, også lokalt, på 

grund af corona, må vi nu håbe på, at vi snart igen kan samles og mødes på kryds og 

tværs uden restriktioner. Lokalrådet vender tilbage med nyhedsbrev til august og øn-

sker hermed alle en rigtig dejlig sommer.  

 

 

 

 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 og Daniel Lindvig. 

 

Følg Sejs-Svejbæk Lokalråd her: 

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