
Nyhedsbrev fra Sejs-
Svejbæk Lokalråd, juli 2022

Sejs-Svejbæk Lokalråd afholdt sit vedtægtsbestemte offentlige borgermøde den 
31-05-2022 i hallen ved Multihuset hvor godt 50 borgere deltog.

Lokalrådets arbejde det seneste år
Der blev valgt nyt lokalråd med start fra årsskiftet. Mange er stoppet i det tidligere 
lokalråd, så en stor tak for deres indsats - nogle har været aktive i lokalrådet i rigtig 
mange år. Lokalrådet består af 7 medlemmer, valgt for 4 år ad gangen. Derudover er
der 3 suppleanter.
Medlemmerne af det ny lokalråd er også optaget af at værne om det, som gør 
lokalområdet til noget særligt - og bidrage til, hvad der kan gøre det endnu bedre. 
Her spiller naturen en stor rolle.
Liǌeføringen af den ny jernbane til Aarhus er der brugt megen tid og energi på. 
Liǌeføringen var også et centralt emne ved et vælgermøde, som blev afholdt op til 
kommunalvalget. I juni var Folketingets Transportudvalg og Silkeborg Kommune, 
anført af Borgmesteren, på besøg i krydset ved Borgdalsvej og Julsøvej. Lokalrådet 
ønsker at en en liǌeføring langs motorvejen (kaldt C1) undersøges på lige fod med 
andre liǌeføringsforslag. Til efteråret træffer Folketinget beslutning om, hvilke 
liǌeføringer der skal miǉøvurderes som ønskede muligheder.
Det tidligere lokalråd afgav høringssvar vedrørende 'Mascot-grunden', hvor der nu 
er fuld gang i byggeriet.
Der kunne fejres igangsætning af lysregulering i byens kryds i 2021. Det var længe 
ventet.
Det tidligere lokalråd havde foreslået rundkørsel på Borgdalsvej, men det forventes,
at det igangværende arbejde med at sikre svingbane og flytning af indkørsel ind 
mod heden bliver en fornuftig løsning for afvikling af trafikken.
Silkeborg Kommunes Sundheds- og Nærhedsudvalg har holdt møde med 
lokalrådsformændene i de 29 lokalråd. Flere af de andre lokalråd efterlyser 
udstykninger og tiltrækning af nye borgere i deres områder. Vi håber at kommunen 
forstår at få ønsker, behov og interesse til at hænge sammen.
Vi får naturligvis også løbende henvendelser fra lokale borgere omkring tanker og 
ideer for området. Nogle har eksempelvis henvendt sig omkring fjernvarme - om 
noget, et aktuelt emne. Det har da også fået et overordnet fokus i kommunen, som 
har annonceret et såkaldt 'varmeatlas' i løbet af sommeren.
Det er skønt med henvendelser med tanker og idéer, men da vi jo ikke er et lokalråd
med ubegrænsede fritidsressourcer, er der behov for hjælp fra frivillige kræfter til 
nye områder, som det giver mening at arbejde med. Vi tilbyder derfor borgere, der 
henvender sig med noget, som vedkommende er optaget af, at deltage i et 
lokalrådsmøde for nærmere præsentation og drøftelse.



Vi glæder os over, at området har fået hele 3 lokale byrådsmedlemmer. Det giver en
god kontakt og viden ind i byrådet i forhold til de emner, som optager os herude. Vi 
glæder os til det videre samarbejde med både lokale byrådspolitikere, udvalg og det
samlede byråd.

Regnskab
Lokalrådet har modtaget et årligt driftstilskud fra Silkeborg Kommune på 10.000 Kr.
Årets udgifter var 6.094 Kr. og årets resultat blev på 3.906 Kr. takket være et skift til 
en billigere bankforbindelse.

Valg af bilagskontrollant og -suppleant for næste år
Tak til den nyvalgte  billagskontrollant og -suppleant.

Borgermødet med dialog i 3 spor:

Nyt byrum mellem kirke, idrætsfaciliteter, Multihus, skole 
og institutioner. Projekt 'Hjerterum'
Hvordan kan vi gøre byen til et endnu bedre sted for byens borgere. Mangler Sejs-
Svejbæk et fælles bycentrum som samlingspunkt, og hvad skal der ske med 
området ved skolen, kirke, institution, multihus og hallerne, boldbanerne mv?
Der var enighed om at der mangler et fælles samlingspunkt i Sejs-Svejbæk for alle, 
unge som ældre. Der kom flere gode ideer til at gøre udearealerne i området 
attraktive som et fælles samlingssted - set over dagens timer og med forskellig 
anvendelse.

Mulig fredning af arealet mellem Nordskoven og Linå 
Vesterskov
Vi kan være taknemmelige over, at bakkerne og heden blev fredet i henholdsvis 
1919 og 1947, men presset på det ligeledes omgivende unikke landskab og den 
bynære natur i tilknytning til det aktuelt fredede område er stort.
Der er behov for at beskytte flora og fauna, landskab og kulturspor bedst muligt. Vi 
ønsker en proces, hvor såvel lodsejere som almene borgere høres nærmere - hvor 
hensynet til naturen og de landskabelige værdier sættes i centrum.
Gennemgang af syv plancher, der redegør for nuværende fredning og baggrund og 
foreløbigt forløb for udvidet fredningsforslag, samt hvordan en fredningsproces 
forløber og et eksempel på fredningsbestemmelser. Du kan læse nærmere i 
plancherne fra borgermødet - samt lokalrådets holdningstilkendegivelse.

Den kommende ny jernbane til Aarhus
Lokalrådets arbejde blev krediteret af flere. Efter oplæg havde alle borgere 
mulighed for at stille spørgsmål, gå i dialog og komme med input til det videre 
arbejde. Der blev bl.a. givet udtryk for: Mangel på en lokal behovsanalyse. Om vi 
bliver klogere på lokal infrastruktur i den indledende undersøgelsesfase? C3-
liǌeføringen (den lige gennem Sejs-Svejbæk) vil være ensbetydende med flere 
gennemgående og hurtigt-kørende tog.




