
 Nyhedsbrev fra 
 Sejs-Svejbæk 
 Lokalråd, maj 2022 

 Borgermøde d. 31-05-2022 kl. 16:30 - 20:30 
 i Multihuset 
 Kom til borgermødet. Bliv klogere, udtryk din mening og inspirer Silkeborg Kommune. 

 Foreløbigt program: 
 16:30 – Mød hinanden og lokalrådet. 
 17:00 – Officiel velkomst. 
 17:10 – Det kedelige jf. vedtægterne dvs. årsberetning, regnskab m.v. 
 17:30 – Og så det sjove. Borgerinddragelse i tre spor (3 emner). 

 (1) Nyt byrum mellem Kirke, idrætsfaciliteter, Multihus, skole og institutioner. 
 (2) Fredning af arealet mellem Nordskoven og Linå Vesterskov. 
 (3) Den kommende jernbane til Aarhus. 

 Baggrund: 

 (1)  Silkeborg Kommune har nedsat et ’Idé og programudvalg’ for etablering af 
 erstatningshal i Sejs Svejbæk, herunder også udearealerne mellem Kirke, 
 idrætsfaciliteter, Multihus, skole og institutioner. Parkeringspladser skal der være, men 
 hvad mere? Rekreative bevægelsesruter og samlingssteder? Et samlingssted for flere 
 interesser? Vær med til at debattere og komme med bidrag til den videre proces. 

 (2)  Byrådet er ved at se på mulighederne for at udvide fredningen ved Sindbjerg og 
 Stoubjerg.  (Se figur med den foreslåede fredning farvet) 
 Det er Sejs-Svejbæk Lokalråds forståelse, at naturen og landskabet som nærmiljø er en 
 vigtig medårsag til, at borgerne i Sejs-Svejbæk har valgt at bosætte sig i området. 
 Sejs-Svejbæk Lokalråd støtter op omkring proces for mulig fredning af arealet mellem 



 Nordskoven og Linå Vesterskov for bibeholdelse af naturen som en del af vores bynære 
 miljø og inviterer til borgerinddragelse, debat og inspiration til den videre proces. 

 (3)  Folketinget har besluttet at der skal bygges ny jernbane fra Silkeborg til Aarhus fordi 
 der er brug for bedre kollektiv trafik. Der har i den forbindelse været debat om 
 linjeføringen skal gå langs motorvejen til Silkeborg (linjeføring (C1) eller gennem byen 
 Sejs-Svejbæk og Linå Vesterskov. Silkeborg og Skanderborg kommuner foretrækker 
 linjeføringen langs motorvejen. Sejs-Svejbæk lokalråd ligeså, med afsæt i toggruppen 
 under lokalrådets notat om konsekvenserne ved linjeføring gennem byen og Linå 
 Vesterskov. 

 Lokalrådets e-mail er: 
 sejssvejbaek.lokal@gmail.com 

 Hjemmeside: 
 https://sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborg.dk 
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