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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).   
Mit arbejde i lokalrådet vil særligt være motiveret af to ting: 
 

1. At skabe de bedste rammer for et aktivt og meningsfyldt fritidsliv for alle byens børn 
og unge – særligt for dem, som ikke finder den organiserede foreningsidræt 
interessant. 

 
Hvorfor? Jeg er selv et stort foreningsmenneske, og kan se hvordan Sejs-Svejbæk 
Idrætsforening blomstrer og har mange attraktive tilbud for byens børn og unge.  
Der findes dog også de børn og unge i byen, som ”render rundt og laver ballade” og ikke 
kan identificere sig med idrætsforeningens faste rammer og måske heller ikke synes, at 
aktiviteten lige er dem. 
Derfor vil jeg gerne være med til at rette fokus på en udvikling, hvor vi sikrer miljøer og 
faciliteter, der giver værdi for alle børn og unge. 
 

2. At bevare Sejs-Svejbæks identitet som værende en grøn by - med en unik natur der 
skaber velvære og rum til fordybelse i en travl hverdag. 

 
Hvorfor? Jeg er ikke i mod udvikling. Men udvikling kan være mange ting. Udvikling er ikke 
nødvendigvis befolkningstilvækst og hurtige togafgange mod Aarhus - på bekostning af den 
nære natur og folks liv i Sejs-Svejbæk.  
Udvikling kan også være, at arbejde med en grøn identitet og fællesskaber omkring vores 
natur, foreningsliv og andre uformelle mødesteder.  
 
Jeg ønsker ikke, at Sejs-Svejbæk skal være en ligegyldig Aarhus forstad, hvor hverdagen 
handler mere om, at komme ud og ind af byen - og til og fra arbejde. 
Jeg ønsker at Sejs-Svejbæk skal være Sejs-Svejbæk, hvor vi værner om naturen og har 
fokus på hinanden. 

 
Undertegnede, der erklærer at opfylde vedtægternes regler om Valgbarhed (se 
hjemmesiden), ønsker at opstille som kandidat til Lokalrådsvalget den 16. november 2021 
Dato 29.10.2021 

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 J 


