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Så fik vi lys i krydset 

Vi har ventet  længe. Rigtig længe. Men fredag 9. april kom der langt om længe farve 

på lamperne i krydset Julsøvej/Borgdalsvej. Børnene fra Tyttebærhuset fik hovedrol-

len som dem, der kunne følge med fra 1. parket på legepladsen ved hjørnet af Tytte-

bærvej ved den officielle åbning af krydset. De viftede med flag, og en stor rød knap 

var symbolet på den røde snor, der plejer at blive klippet, når noget skal indvies.  

Udvalgsformand Hans Okholm (SF) stod for den officielle åbning, mens nysgerrige 

borgere i små grupper så til og holdt sig i sikker corona-afstand fra hinanden. Nogen 

stor åbningsfest var ikke muligt i dette corona-år. 

Skolen, banen og den øgede trafik på både Julsøvej og Borgdalsvej har længe været 

udfordrende for alle trafikanter. Vores ønske om bedre sikkerhed i krydset har været 

længe undervejs, og tålmodigheden var ved at være brugt op, da det næsten færdige 

kryds i lang tid stod uden lys og medførte farlige situationer og flere uheld. Men nu er 

trafiklysene tændt. Sejs-Svejbæk er blevet en stor by – med eget lyskryds. 

Samme dag blev også vejen til Silkeborg genåbnet gennem viadukten, så belastnin-

gen af Borgdalsvej kunne mindskes. 

Nu skal lyset vise sin berettigelse i den kommende tid og vi håber hurtigt at få løst de 

mindre udfordringer der er med kørevaner og indretning af krydset. 

 

Sejs-Svejbæk – en grønnere by? 

Inspireret af bl.a. borgermødet i marts, hvor der kom mange ”grønne” spørgsmål og 

forslag fra mødedeltagerne, har lokalrådet drøftet mulige initiativer lokalt. Hvad vil vi i 

Sejs-Svejbæk? Skal vi så vilde blomster i rabatten langs vejene? Trænger vi til at få 

opdateret vores lokale vandrestikort? Skal Sejs-Svejbæk være Vild med Vilje? Kan vi 

bidrage i konkurrencen om at gøre Silkeborg til Danmarks vildeste kommune? Silke-

borg Kommune er med og konkurrencen løber frem til slutningen af 2022, så vi kan 

godt nå at få gode ideer inden. Mulighederne er mange og ideerne sikkert også. Så er 

der noget du synes mangler i vores by eller som kunne gøre den kønnere, sjovere el-

ler vildere, så kontakt os i lokalrådet  - især hvis du selv har lyst til at bidrage til at få 

sat noget i gang. Måske er det dig, der har den allerbedste idé. 

 

Lokalrådsvalget nærmer sig 

Som tidligere nævnt har vi lokalrådsvalg i november, nærmere bestemt 16. novem-

ber, samme dag som kommunalvalget. Inden da vil vi, der lige nu er medlemmer af 

lokalrådet invitere til et eller flere møder for alle der er interesseret i at høre nærmere 

om, hvad det vil sige at være medlem af lokalrådet. Hvilke arbejdsopgaver og mulig-

http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborg.dk/
https://silkeborg.dk/Borger/Natur/Naturbeskyttelse-og-naturpleje/Danmarks-vildeste-kommune


heder er der for et lokalråd? Hvilken rolle har lokalrådet i samarbejdet med Silkeborg 

Kommune? Hvor tit mødes vi og hvad kræves der af lokalrådsmedlemmerne? Kom 

med dine spørgsmål, hvis du overvejer at stille op.  

Vi håber at kunne mødes med jer, der overvejer at stille op som kandidater til lokal-

rådet, f.eks. i forbindelse med vores lokalrådsmøde i august eller september. Nu har 

det jo i lang tid ikke været muligt at mødes fysisk, men vi håber at det snart kan lade 

sig gøre, at I kigger forbi i Multihuset til en kop kaffe og en snak med os fra lokalrå-

det. Følg med på Facebook og vores hjemmeside for flere oplysninger. Indtil da er I 

velkomne til at kontakte os på telefon eller mail for at høre nærmere.  

 

 

 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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