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Vi håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. 
I Lokalrådet har vi afholdt årets første møde, og vi er i gang med at planlægge generalforsamlingen, som vi har valgt at ændre datoen på, da 
vi denne gang tager alternative metoder i brug for ikke at møde os ihjel. Ny dato er søndag den 11. marts. Middag: Kl. 11.30  
Vi vil slå hele 3 fluer med et smæk: Generalforsamling i Borgerforeningen, Generalforsamling i Lokalrådet og efterfølgende Borgermøde, så 
vi kan få skudt projekt ”Liv i og ved Kulturhuset i Saksild,” i gang. 
Sammen skal vi lade tankerne flyve og samle gode idéer til udvikling af området, så det bliver et spændende og levende sted for alle  
uanset alder. Vi håber, at rigtig mange vil møde frem.  
Til gengæld vil Lokalrådet være vært ved både middagsmad (suppe) og eftermiddagskaffe med blødt brød, til alle der deltager. 
Arrangementet kræver tilmelding så nærmere følger, men sæt allerede nu kryds i kalenderen, så vi kan få nogle spændende timer sammen. 

Et samarbejde der virker  
Kommunikation: 
Som nævnt i sidste nyhedsbrev, føler vi i bestyrelsen, at lokalrådet begynder at få fodfæste i området.  
Det betyder, at vi får flere og flere henvendelser, og det er rigtig dejligt. Det betyder også, at vi har været nødt til at sætte en definition på 
hvilken info vi sender videre, og hvilken info der ligger uden for vores regi. Lidt firkantet skelner vi i bestyrelsen skarpt mellem info, der har 
et kommercielt sigte, og info med lokale nyheder, begivenheder eller information, der kan have almen interesse.  
Vi videresender ikke skrivelser fra tredjepart, men vil bruge hjemmesidens fælleskalender og ændre ”Redaktørens hjørne” til ”Sidste nyt,” 
ligesom vi i Nyhedsbrevet i ny og næ vil bringe en opfordring. Det gør vi f.eks. denne gang, hvor Odderafdelingen af Kræftens Bekæmpelse 
søger indsamlere i de forskellige lokalområdet i forbindelse med landsindsamlingen den 8. april.  
Man kan tilmelde sig enten på generalforsamlingen den 8. februar i Spektrum eller til Kontaktperson er Jes Junker, ejju@live.dk,  
 

Skolebus (rute 1004) 
Ann-Kerstin Reng er indtrådt i ”Fokusgruppe Infrastruktur” og deltog som områdets repræsentant i et møde i december måned på Odder 
Rådhus. Der har i dette skoleår været store udfordringer på skolebusområdet, og Lokalrådene kontaktede derfor direktøren for området.  
Mødet mundede for vores vedkommende ud i at busplanen bliver ændret, så børnene fra Assedrup og Nølev ikke længere skal være på 
Saksild Skole en time før klokken ringer ind til første lektion, og at børnene der går i skole i Odder også får mulighed for såvel fornuftige 
kørselstider og stoppesteder, når de skal hjem om eftermiddag. Den nye busplan har netop været i høring, så vi forventer at alt ordner sig 
til det bedre såvel de sidste måneder af dette skoleår som næste skoleår. 
Vi vil fortsat agere vagthunde på området, men appellerer også til, at forældre og børn igen vil prioritere ruten, så vores henvendelse ikke 
har været forgæves. 
 

Trafiksikring 
I 2017 var repræsentanter fra Lokalrådet sammen med Cowi og Teknisk afdeling på vejbesigtigelse i såvel Rude som Rørth og Saxild Byer. 
Møderne mundede ud i nogle konkrete forslag. For Strandvejens vedkommende er planerne nedfældet i Cowi-rapporten, der kan ses på 
Lokalrådets hjemmeside. Disse tiltag igangsættes antagelig i næste budgetperiode, da Miljø- Teknik- og Klimaudvalget sammen med  
forvaltningen har lavet en prioriterings rækkefølge, hvor arbejdet i Hundslund og Ørtings sættes i gang som de første. 
Til gengæld valgte udvalget at give grønt lys for trafiksikring i Rude allerede i år. 
Det betyder, at der i første omgang etableres et bump med krydsning på Rudevej ved cykelstiens ophør samt opsættes skiltning med 40 km 
zone, hvilket vi håber vil skabe lidt mere sikkerhed for de bløde trafikanter. 

Øvrige fokusgrupper 
Vi har i skrivende stund ikke nye opdateringer fra grupperne, men generelt mangler vi et par ildsjæle, der kan tænke sig at indgå i et projekt 
omkring lokale ”Spisevenner,” så vi måske en gang om måneden kan samle områdets ældre til fælles spisning og hygge i lokalområdet 
fremfor at transportere dem til Odder. 
Ligeså efterlyser vi ildsjæle der vil arbejde med de muligheder der er, for at uddanne lokale 112-førstehjælpere. Vi ved konkret, at respons-
tiden ikke overholdes alle steder i kommunen, og vi ved, at den lokale redningsbåd er flyttet til Aarhus. Det vil vi gerne have lavet om på. 
Meld ind, hvis I er friske på at hjælpe og dermed gøre en forskel på det område. 

Kære grundejerforeninger 
Vi håber, at I i 2018 vil sætte ”Projekt byforskønnelse” på dagsordenen. Det er vores håb, at vi fremover kan få styr på hække, fortove, veje 
og fællesarealer. Se https://odder.dk/media/3448/regulativ__vintervedligeholdelse_odderkommune_rev.pdf 
hvis det gælder kommunale arealer, opfordrer vi til at indberette det på  https://odder.dk/borger/teknik-miljø/vej-park/giv-os-et-praj 
  

Lokalrådets hjemmeside vil hen over foråret opdateres og det vil blandt andet blive muligt at tilmelde/afmelde nyhedsbreve af den vej. 
Giv mig en mail, hvis der er ideer til ændringer. Fortæl også gerne, hvis der skal ske ændringer omkring Nyhedsbrevet.  
På Lokalrådets vegne 
Lisbeth 
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Vejrvarsler: 

Regn i januar  
gør skoven tynd og marken bar" 
 

"Hvis januar er klar og hvid,  

får vi herlig varme ved sommertid". 
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