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Arbejdsgrupper i gang om ny jernbane 

Efter flere ugers debat og et vellykket møde i Multihuset 9. september har vi nu ned-

sat tre arbejdsgrupper. De skal på hver sin måde beskæftige sig med, hvordan vi som 

lokalsamfund får mest mulig gavn og mindst mulig gene af den kommende jernbane, 

som Folketinget har besluttet skal anlægges mellem Aarhus og Silkeborg.  

Lokalrådet ønsker, at linjeføringen C1 undersøges, så der er et alternativ til den offici-

elle favorit, C3, som går gennem byen.  

Arbejdsgrupperne har hver sit fokus: Gruppe 1 beskæftiger sig med processen og be-

slutningstagerne i forhold til, hvordan en linjeføring langs Nordskovvej, kaldet C1, 

kommer ind i den nye VVM-redegørelse. Gruppe 2 fokuserer på, hvorfor det er vigtigt 

for os som lokalområde, at VVM-redegørelsen også omfatter C1-linjeføringen, bl.a. 

med infrastruktur, natur og økonomi. Gruppe 3 sørger for at formidle kommunikatio-

nen mellem arbejdsgrupperne, lokalrådet og offentligheden. Grupperne optager indtil 

videre ikke nye medlemmer. 

Arbejdsgrupperne fungerer som undergrupper tilknyttet Sejs-Svejbæk Lokalråd. Kon-

takt derfor lokalrådet, hvis du ønsker yderligere information om gruppernes arbejde.  

 

Lokalrådsvalget nærmer sig 

Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er valg 16. november. For os, der bor her i 

Sejs-Svejbæk, er der oven i købet flere valg samtidig. Det betyder både mulighed for 

at sætte flere krydser samme dag og samtidig muligheden for selv at være kandidat. 

Og er du én af dem, der har overvejet at stille op som kandidat til Sejs-Svejbæk Lo-

kalråd, kan du stadig nå det. Det kræver blot, at du kontakter lokalrådet eller via vo-

res hjemmeside udfylder en opstillingsblanket med dit navn og nogle få ord om dig 

selv. Alle der bor i det geografiske område lokalrådet dækker – dvs. Sejs-Svejbæk, 

Hattenæs og Nyløkke – og som er fyldt 16 år, kan stille op til lokalrådet. Dog kan man 

ikke samtidig være medlem af eller kandidat til byrådet, regionsrådet eller Folketin-

get. 

En fordel er det selvfølgelig også, hvis du på forhånd er interesseret i at være med til 

at debattere og påvirke udviklingen i vores lokalområde. Måske har du særlige ønsker 

til, hvad det er vigtigst at fokusere på og i hvilken retning Sejs-Svejbæk og området 

omkring byen skal udvikle sig. Du behøver til gengæld ikke at have specielt kendskab 

til hverken byudvikling eller politik – men det vil du automatisk blive klogere på ved at 

være en del af lokalrådet. Vi ser frem til at høre fra dig!   

 

http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborg.dk/
https://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborg.dk/Projekter-visioner/Arbejdsgrupper
https://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborg.dk/Lokalraadet/Lokalraadsvalg


Vælgermøde 3. november 

Men det er jo ikke kun lokalrådsvalget der finder sted 16. november. Det er også da-

gen for valg til byråd og regionsråd. Og for at blive klogere på de politiske holdninger 

har lokalrådet inviteret byrådskandidaterne fra de opstillede politiske partier til et 

vælgermøde med særlig fokus på udviklingen i Sejs-Svejbæk. Vi har på forhånd valgt 

nogle temaer, som vi har bedt politikerne forholde sig til, og som vi ved mange i Sejs-

Svejbæk er optaget af: byudvikling, trafik og natur. De valgte temaer indebærer dog 

ikke, at debatten alene skal fokusere på disse emner. 

Alle opstillede partier er inviteret til mødet, og hvert parti har én kandidat i panelet. 

Da der er mange opstillede partier vil der blive en forholdsvis stram styring af taleti-

den og begrænset tid til spørgsmål og debat. Derfor sørger vi også for, at der bliver 

en pause, hvor man kan få sig en snak med kandidaterne og skylle de politiske argu-

menter ned med en kop kaffe eller te. Kom og vær med - mødet finder sted i den sto-

re sal i Multihuset onsdag 3. november kl. 19.30-21.30.  

 

     

 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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