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Sundhed i Multihuset 

En energisk indsats fra et par medlemmer af Sejs-Svejbæk Lokalråd har i løbet af 

sommeren ført til et samarbejde med Sundhedshuset i Silkeborg, Borgerforeningen, 

SSIF Ældreidræt og de lokale efterløns- og pensionistforeninger om hele tre sund-

hedsarrangementer, som finder sted i løbet af efteråret. Arrangementerne retter sig 

primært mod seniorer. De består af oplæg og debat og foregår i Multihuset tirsdag 

formiddag, første gang den 23. september. Den fælles overskrift er ”Mestring i egen 

sundhed” – eller sagt på en anden måde: Kom og vær med, så kan du både få en kop 

kaffe og en snak med andre fra lokalområdet og samtidig tage fat om din egen sund-

hed. Læs mere om arrangementerne andetsteds i bladet.  

 

Lokal udvikling og ny bane 

Lokalrådet vil i de kommende måneder skue lidt ud i fremtiden i vores eget lokalom-

råde. Vi starter efteråret med et indledende møde hvor vi forbereder os. Herefter går 

vi i gang med en proces, der gerne skulle føre til en god, lokal debat og en udviklings-

strategi for Sejs-Svejbæk. 

Uden for vores lokalområde går Trafikstyrelsen nu i gang med forundersøgelserne til 

den kommende jernbaneforbindelse mellem Silkeborg og Aarhus, som skulle kunne 

halvere rejsetiden mellem de to byer sammenlignet med i dag. Dermed kommer ba-

nen et lille skridt nærmere. Hvad der helt præcis kommer til at ske med både denne 

og vores nuværende regionaltog rummer stadig meget usikkerhed, men forhåbentlig 

bliver vi alle snart klogere. Lokalrådet vil naturligvis følge processen undervejs. 

Banen, som skal gå via Galten, er en del af Togfonden, som blev aftalt i Folketinget i 

januar 2014 og den skal efter planen forbindes med den kommende letbane i Aarhus. 

Forarbejdet sker i tæt samarbejde og dialog med bl.a. Silkeborg Kommune og Midttra-

fik. Læs mere på www.letbanen.dk. 

 

Vores klage afvist 

Sejs-Svejbæk Lokalråd har – i hvert fald i første omgang – fået afvist den klage, som 

vi i juni sendte til Natur- og Miljøklagenævnet vedrørende sagen om dispensationer 

fra lokalplanens krav om grønne tage i vores nye boligområder ved Langdalsparken og 

Kildebuen. Vi ønsker en ny lokalplansproces i stedet for dispensation. 

Begrundelsen for afvisningen af klagen er, at Silkeborg Kommune ikke på nuværende 

tidspunkt har truffet en afgørelse. Det kan først ske, når kommunen ”på bagrund af 

en konkret og saglig vurdering af dispensationsansøgningen i hvert enkelt 

tilfælde meddeler dispensation efter planlovens § 19, stk. 1”. 

http://www.sejs-svejbaek-lokalraad.silkeborgkommune.dk/
http://www.letbanen.dk/


Hvis lokalrådet ønsker klagen behandlet af nævnet kræver det altså, at vi klager igen, 

når Silkeborg Kommune har truffet beslutning om de enkelte dispensationsansøgnin-

ger.    

 

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. 
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