
Sejs-Svejbæk Lokalråd 
Opstillingsblanket lokalrådsvalg 2021 
www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborg.dk 

Navn Niels Møller Salomonsson 
Adresse Sindbjerg Mosevej 15 
Telefon/mobil 2055 1888 
Mail niels@salomonsson.dk 
Stilling arkitekt 
Alder 57 

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).   

Sejs-Svejbæk er et lokalsamfund, med en naturskøn beliggenhed tæt på 
Silkeborg Centrum. Som bosiddende her gennem næsten 30 år og med børn 
opvokset i Sejs-Svejbæk har jeg gennem årene et naturligt og indgående 
kendskab til eksempelvis skole, idrætslivet, naturen og den kollektive trafik. 
Det er et unikt lokalsamfund vi er en del af. 

I tilfælde af valg, vil jeg det bedste for Sejs-Svejbæk og varetage 
karakteristika for vores lokalsamfund – det sunde og aktive fritidsliv, den 
nære tilgang til naturen, naturens tarv, samt sikre de gode rammer for 
børnene. 

Samfundsudviklingen i Sejs-Svejbæk er vigtig og skal ske under hensyn til 
det virkeligt fine område vi er en del af. Den nære og naturskønne 
beliggenhed tæt på Silkeborg er dels et stort aktiv for vores område, dels en 
udfordring for vores byudvikling.  

Vores fremtid skal formes under hensyn til værdierne – herunder specielt 
naturen.  

Den nære kontakt til der hvor beslutningerne tages er vigtig og her ser jeg 
lokalrådet som et vigtigt organ. 
Jeg arbejder som arkitekt i Silkeborg. Sammen med Dorte har jeg 4 børn, 
som alle er opvokset i 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 16. oktober 2021
Underskrift Niels Møller Salomonsson 

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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