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Sikkert over vejen ved Bytorvet 

Trafiksikkerheden i lokalområdet har altid været et fokuspunkt for Sejs-Svejbæk Lo-

kalråd. Og nu sker der faktisk noget, som nok især gangbesværede og børnefamilier 

vil glæde sig over: Silkeborg Kommune etablerer en krydsningshelle ved Bytorvet, så 

det bliver mere sikkert for gående at krydse Julsøvej.  

Mange har på borgermøder og i andre sammenhænge udtrykt ønske om bedre over-

sigtsforhold og fartsænkning på Julsøvej – og i særlig grad ved Bytorvet. I foråret 

mødtes bl.a. lokalrådets kontaktpersoner vedrørende trafiksikkerhed og formand for 

kommunens Vej- og Trafikudvalg Frank Borch-Olsen (K) i håb om at finde en løsning 

til at forbedre forholdene. Den store omlægning er der ikke mulighed for på nuværen-

de tidspunkt, men en krydsningshelle blev på mødet foreslået som en realistisk løs-

ning. Vi har herefter orienteret butikkerne omkring Bytorvet og har ingen indsigelser 

modtaget. Når du læser dette er arbejdet formentlig gået i gang, og vi glæder os alle-

rede til at se det færdige resultat. 

 

Fremtidsværksted – en proces går i gang 

Hvor vil vi hen? Hvordan skal vores lokalområde udvikle sig i fremtiden? Hvad kan og 

vil vi selv gøre, for at Sejs-Svejbæk bliver et endnu bedre område at bo og leve i, bå-

de næste år, om ti år og om 20 år? 

Hvis vi skal finde fælles lokale mål kræver det en aktiv og demokratisk proces, hvor 

så mange som muligt deltager og lader sig inspirere af hinanden, så vi sammen kan 

udforme en lokal udviklingsstrategi.  

Den proces sætter lokalrådet i gang her i efteråret, og den vil formentlig løbe mini-

mum over nogle måneder. Vi håber naturligvis at rigtig mange borgere fra lokalområ-

det vil deltage og bidrage undervejs. De første skridt tager vi den 15. november, hvor 

vi indleder med et fremtidsværksted, hvor Hanne Ahrens fra Silkeborg Kommune har 

lovet at hjælpe os godt i gang ved at lede processen. På mødet inviterer vi en række 

personer som repræsentanter for bl.a. lokale foreninger, og vi vil herefter følge op 

med flere runder med offentlige debatmøder, arbejdende undergrupper og hvad vi nu 

finder på. 

 

På vej… 

Det ser ud til, at der er åbning på vej, når vi i løbet af efteråret tager hul på en drøf-

telse med Kultur- og Fritidsafdelingen i Silkeborg Kommune om, hvordan De Små Fisk 

kan blive et endnu bedre og mere attraktivt område for både lokale og folk udefra. 

Forskønnelse og bedre faciliteter ved De Små Fisk har længe stået på lokalrådets øn-
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skeseddel, og vi har allerede haft de første uformelle kontakter til flere relevante par-

ter. Vi vil naturligvis orientere nærmere, når vi ved, hvad der kommer ud af vores 

møde med Silkeborg Kommune.  

Motorvejen er i høj grad også på vej. Og åbningen er nærmest lige om hjørnet. I løbet 

af kort tid vil det formentlig kunne mærkes på trafikmønsteret i vores lokalområde, at 

vi er blevet nabo til en motorvej. 

Første del af åbningen sker som bekendt med et motorvejsløb den 18.oktober og her 

vil mindst et par medlemmer af lokalrådet også være med. Måske ses vi?  

        

 

 

Nyt, opdateret vandrestikort (2013) kan hentes på lokalrådets hjemmeside. 

 

 

Sejs-Svejbæk Lokalråd er 

Helle Præsius Busk (formand), Bjørk Fredslund Andersen (næstformand), Klaus Kirke-

gaard (kasserer), Aase I. Madsen (sekretær), Kirsten Kristensen, Karen Lykkegaard 

og Eske Eskesen. Suppleant Ole Graaberg. 

 

På www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk kan du læse nyheder, hørings-

svar og referater fra lokalrådets og arbejdsgruppernes møder. 

Mød os også på www.facebook.com/SejsSvejbaekLokalraad - klik ”synes godt om” 

vores side, så får du aktuelt nyt om vores aktiviteter. Vær i øvrigt opmærksom på at 

siden er offentlig – du behøver altså ikke have en personlig Facebook-profil for at 

kunne kigge med på siden. 

 

 

http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/
http://www.facebook.com/SejsSvejbaekLokalraad

