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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 boet sammen med min familie i Sejs-Svejbæk i snart 20 år og synes, at det er det 
skønneste sted at bo. Særligt på grund af den helt unikke natur og det gode lokalmiljø. 
Intet overraskende i, at interessen for området er høj. 
 
Det bekymrer mig imidlertid, at bebyggelser i nye boligområder ikke er med hensyntagen til 
det, der netop gør området unikt. 
 
Sidste år kunne man i forslag fra kommunen endda læse, at der var planer om at gøre 
betydelig mere skov og sågar følsom natur til boligområde. Heldigvis var der mange lokale 
borgere – herunder lokalrådet – der afgav høringssvar, så en udbytning af området blev 
undgået.  
 
Men presset mod naturen er fortsat stort, og der er brug for kræfter, der vil værne om 
naturen. Enkeltinteresser må ikke blive på bekostning af vores fælles interesse i området. 
 
Det kalder også på et fortsat vågent og stærkt lokalråd, der gør sin indflydelse gældende på 
områdets udvikling, som skal være bæredygtig og hænge sammen med institutioner, 
foreningsliv og infrastruktur – herunder den fremtidige jernbaneføring. 
 
Sejs-Svejbæk skal fortsat være et af de skønneste steder – for både flora, fauna, beboere 
og gæster – og for vores efterkommere. Det arbejder jeg for som aktiv borger og vil også 
gerne tage et medansvar i lokalrådet. 
 

 
Undertegnede, der erklærer at opfylde vedtægternes regler om Valgbarhed (se 
hjemmesiden), ønsker at opstille som kandidat til Lokalrådsvalget den 16. november 2021 
Dato 16/10 2021 

Underskrift  
 
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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