
Sejs-Svejbæk Lokalråd
Opstillingsblanket lokalrådsvalg 2021
h/ps://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborg.dk

Navn Carsten Aaby
Adresse Krusemyntevej 9,

Sejs-Svejbæk, 8600 Silkeborg
Telefon/mobil 2251 4341
Mail kasse.rudekuvert@gmail.com
Stilling Læge
Alder 65 år

Begrundelse:
Der er her plads til nogle linier om, hvad du har af overvejelser om lokalrådets arbejde – og hvad du selv vil arbejde 
for. Informationen lægges på hjemmesiden ca. 2. november 2021 (2 uger inden valget).  

Jeg har været glad for gennem 20 år at have boet i Sejs med min familie.

Naturen er det som gør Sejs-Svejbæk attraktiv og giver os værdi. Den skal der værnes om.
Udvikling skal foregå så det hverken går ud over mennesker eller naturen. Tilflytning skal 
tilpasses infrastrukturen så der er balance mellem befolkningstal, børnepasning, skole, 
fritidsliv, forretningsliv, veje, cykelstier osv. Tilflytning skal ikke være et mål i sig selv.

Jeg vil arbejde for mere debat og borgerinddragelse i beslutningsprocesserne.
Jeg vil medvirke til at lokalrådet tænker helhedsorienteret, er åbent, - og ikke varetager 
særinteresser.

Vedrørende den kommende jernbane til Aarhus (Medtaget her pga. linjeføringens potentielt 
indgribende virkning på Sejs-Svejbæk):
Vi har brug for bedre kollektiv trafik til Aarhus så alle ikke behøver at køre i bil. Jeg mener det 
vil være bedst for de fleste, hvis den kommende jernbane til Aarhus lægges nordligere, fx tæt 
på motorvejen, frem for direkte gennem boligområdet Sejs-Svejbæk. En støjende jernbane bør
ikke føres gennem et boligområde. Støj er helbredsskadelig. Med en nordligere linjeføring med 
stoppesteder, vil den nordlige del af Silkeborg kunne udvikles bedre. Alle skal ikke tage til 
Silkeborg midtby, for at kunne stige på toget. Det vil give spildtid og trængsel i midtbyen. Og 
hellere tog til de mange, end hurtigtog til de få. Det kan give udvikling til flere af byerne 
mellem Silkeborg og Aarhus, til glæde for flere. Man må ikke stirre sig blind på kun én 
linjeføring (den gennem Sejs-Svejbæk).

Undertegnede, der erklærer at opfylde vedtægternes regler om Valgbarhed (se hjemmesiden),
ønsker at opstille som kandidat til Lokalrådsvalget den 16. november 2021

Dato 14. oktober 2021

Underskrift Carsten Aaby

Blanketten tilsendes anders.k979@gmail.com elektronisk med tekst og billede (enten på blanketten eller vedhæftet 
særskilt) senest den 16. oktober 2021.
En udskrift med underskrift afleveres til Anders Koed, Langdalsvej 5, Sejs-Svejbæk, 8600 Silkeborg, ved lejlighed ☺
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