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Invitation til medlemsarrangement lørdag den 30. oktober 2021:
Vi har måttet aflyse Sankt Hans aften bålfesten i 2 år. Nu synes vi, at der er en god anledning til at se
på nogle af de spændende, nye tiltag, som sker i vores område. Grundejerforeningen inviterer derfor
sine medlemmer til besøg og rundvisning på
3 udvalgte lokaliteter:
Den nye Børnehave ved Tværdalsvej / Langdalsvej.
Søhøjlandets Destilleri på Julsøvej 143.
Sejs-Svejbæk Idrætsforenings nye halbyggeri.
Arrangementet begynder lørdag den 30. oktober kl. 13.00 og varer til ca. 16.30.
Holdene besøger de 3 lokaliteter efter tur med varighed på 30-40 min hvert sted. Efter besøgene er
Grundejerforeningen vært ved en øl/vand og lidt snacks på Sejs Skole.
Bindende tilmelding for Svejbæk Grundejerforenings medlemmer – med angivelse af antal deltagere –
senest den 24. oktober – pr. email til sekretær@svejbaek.dk.
Der kan blive tale om deltagerbegrænsning, så en tidlig tilmelding vil være en god idé.

Grundejerforeningens materiel:
Vores multimaskine – græstrimmer, hækkesaks – er blevet ændret fra benzinmotor til en
batteridrevet elmotor, og der er desuden anskaffet en lille kædesav til grenkapning til maskinen.
Der er anskaffet en ny lang stige (ca. 8 m). Stigen er lidt lettere end den gamle, den har en
stabiliserende tværstang ved foden, og den har et optræk med reb og hjul, så den fra jorden kan
trækkes op ad en mur til den ønskede højde.

Projekt om ny banelinje Aarhus-Galten-Silkeborg:
Der er indgået en politisk ”Aftale om Infrastrukturplan 2035”. Aftalen indebærer bl.a., at der afsættes
penge til en enkeltsporet jernbane fra Aarhus over Galten til Silkeborg.
Det første skridt er gennemførelsen af en VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkningerne på Miljøet) af
anlæggelsen af en sådan jernbane. Det er aftalt, at VVM-undersøge en linjeføring – kaldet C3, hvor
banen føres gennem Linå Vesterskov til Svejbæk Station.
Lokalrådet for Sejs-Svejbæk vil forsøge at få myndighederne til også at VVM-undersøge en linjeføring –
kaldet C1 – hvor banen følger motorvejen ned til Resenbro-krydset og derfra drejer ind mod Silkeborg
langs Nordskovvejen.
Svejbæk Grundejerforening vil aktivt følge med i projektet, som endnu er på et tidligt stadie.
Lokalrådets opslag/annonce kan ses på Nyhedsbrevets bagside.
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