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Jordvold skal fjernes 
For beboerne i Borgdalsparken bliver udsigten til det skrånende terræn nord for be-
byggelsen fremover lidt tydeligere end det har været hidtil. Det skyldes, at Silkeborg 
Kommune har besluttet, at den jordvold, der siden starten har omkranset legepladsen 
ved Tværdalsvej skal fjernes eller i det mindste være lavere, så den sikrer de åbne ki-
ler og ikke skærmer for udsigten.  
Ifølge lokalplanen må jordvolden højst hæve terrænet med én meter, hvilket ikke har 
været tilfældet hidtil. Og det er altså det, der er baggrunden for ændringen. Silkeborg 
Kommune har med beslutningen dermed slået fast, at det ikke skal være lettere for 
ejeren at få tilgivelse end tilladelse, og afgørelsen medfører, at ejeren skal sørge for 
at forholdene bliver lovliggjort senest 1. september i år. 
Sejs-Svejbæk Lokalråd har gentagne gange henvendt sig til kommunen, da vi har den 
opfattelse, at lokalplanen rent principielt skal overholdes, og det mente vi ikke var 
sket i dette tilfælde. Vi er derfor tilfredse med afgørelsen. 
 
Arbejdsgruppe om den kommende jernbane 
Det vil få stor betydning for Sejs-Svejbæk, når folketingsbeslutningen om, at der skal 
anlægges en ny jernbane på strækningen Aarhus-Galten-Silkeborg skal realiseres. Vi 
ved endnu ikke, hvordan den nye jernbaneforbindelse konkret vil påvirke vores by – 
både i anlægsfasen og fremover – da meget stadig er uafklaret. Men på trods heraf er 
debatten allerede i fuld gang lokalt.  
For at sikre en mere nuanceret debat har Sejs-Svejbæk Lokalråd besluttet at ned-
sætte en arbejdsgruppe, som skal arbejde med jernbanen set med lokale øjne. Det 
primære formål med arbejdsgruppen bliver at arbejde for, at en tidligere foreslået lin-
jeføring, der følger motorvejen mellem Silkeborg og Hårup, kaldet C1, tages med i 
forundersøgelserne, før en endelig beslutning on linjeføring tages. 
Umiddelbart ser det ud til at linjeføringen, kaldet C3, som skal gå gennem Linå Ve-
sterskov, er den foretrukne. Det vil uundgåeligt påvirke skoven negativt. Lokalrådet 
ønsker at få C1-linjeføringen i spil igen og undersøgt yderligere. 
Vi holder et opstartsmøde for arbejdsgruppen 9. september kl. 19.30-21.30 i Mul-
tihuset. Lokalrådet er allerede repræsenteret i arbejdsgruppen. Mød op, hvis du er 
interesseret i at deltage i arbejdsgruppens arbejde. Du kan tilmelde dig ved at sende 
en mail til lokalrådet på sejssvejbaek.lokal@gmail.com. 
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Borgermøde og lokalrådsvalg 
Der er tryk på aktiviteterne i Sejs-Svejbæk for tiden. Den nye daginstitution står snart 
færdig. Halbyggeriet og hvad det medfører, er gået i gang, hvilket medfører vejar-
bejde og store køretøjer ved og omkring Sejs Skole og Multihuset. Samtidig debatte-
res nye forslag og beslutninger, som på forskellig måde vil få betydning for vores lo-
kalområde. 
Det handler blandt andet om forslaget om fredning af et større område omkring Sind-
bjerg Mosevej, som støder op til den eksisterende fredning ved Sindbjerg og 
Stoubjerg. Silkeborg Kommune vil gerne drøfte forslaget om fredning af området på 
et borgermøde, som er planlagt til 15. september kl. 19-21 i Multihuset. Så mød 
op, hvis du er interesseret i at høre om overvejelserne. Mødet kan dog blive flyttet, 
tjek derfor datoen på vores hjemmeside eller på Facebook. Mødet bliver ikke et bor-
germøde, men et lukket møde for lodsejere/naboer. Der kommer formentlig et bor-
germøde om forslaget om fredning senere!  
Og så er der lokalrådsvalget 16. november. Vi håber at se flere af jer som kandidater 
til det kommende lokalråd, som skal træde i kraft fra 1. januar. Er du intereseret i at 
høre nærmere om lokalrådet og hvordan vi arbejder, så mød op til lokalrådsmødet 7. 
september eller 5. oktober kl. 19 i Multihuset. Her vil vi bruge en halv times tid 
til at fortælle lidt om, hvad det indebærer at være medlem af lokalrådet. 
 
   
 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. 

https://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborg.dk/Lokalomraadet
http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborg.dk/

