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En helt fantastisk sommer går på hæld, høsten er i hus langt tidligere end normalt, måske ikke med helt det vanlige udbytte, men ret ok, 
trods alt. Et par af vores landmænd måtte desværre se dele af deres afgrøder eller maskiner gå op i røg, den manglende regn havde sin 
pris. Da den endelig kom, lagde den nærmest Odder midtby under vand, for lidt og for meget er lige skidt. 
Vores ellers så sårbare område i Assedrup klarede vandmasserne, det samme gjorde området ved fjorden, og vi kan kun håbe på, at ikke alt 
for meget ”skidt og møj” er bragt med ud fra det øvre Odder og midtbyens kloakker. 
 

Lokalrådets bestyrelse har travlt. Mange opgaver er i gang, der er nok at tage fat på. 
 

Kollektiv transport 
Der er afholdt møde med lokalråd, kommune og Midtrafik om den kollektive trafik. Pilen peger på, at vi skal indstille os på ny tænkning og 
nye muligheder i form af Flextur og Flextbus.  
Flextur har ingen fast køreplan, man bestemmer selv, hvornår man vil hentes, og hvor man skal køres hen. Prisen er 4 kr. pr. km inden for 
kommunen - og mindsteprisen er 30 kr. Er man flere om samme bestilling, er de øvrige personer til halv pris. Kører  ikke mellem 0.00-06.00 
Flexbus er angivet i busplanen, men den kører kun, hvis den bliver bestilt. Prisen er normal billetpris. Klippekort, periodekort, ungdomskort 
og skolekort kan benyttes. 
Se mere på www. midttrafik.dk/flexbus eller www.midttrafik.dk/flextur, hvor der også findes en prisberegner.  
Lisbeth har brochuremateriale, hvis nogen har behov for det. Kontakt hende på lisbeth.bonde@outlook.dk 
 

Trafikdæmpende foranstaltninger 
Som lovet i efteråret er trafikdæmning i Rude by sat i værk. Første etape er klar, der er lavet vejbump og rød markering af for krydsende 
fodgængere og cyklister, der er desuden indført 40 km zone. 
Det kan synes underligt, at zonen kun gælder på et kort stykke, men det har en forklaring. Planen er, at der også skal etableres vejbump på 
Rude Havvej ved byens ind– og udkørsel. Først derefter vil politiet godkende hele byen som 40 km zone. 
I forbindelse med budgetforhandlingerne indsender lokalrådet anmodning om, at det projekt høj-prioriteres i budget 2019. 
Vi vil desuden henlede opmærksomheden på den manglende cykelsti mellem Odder og Rude by (Rude Havvej) som i årevis har været på 
”to do listen,” ligesom vi vil presse på, for at få de planlagte trafikdæmpende foranstaltninger i Saksild by sat i værk i 2019.  
 

Projekt Spiseven 
Odder Kommune har tilbudt Lokalrådene midler til igangsætning af ”Projekt Spiseven.”  
Vi har takket ”ja” (3000 kr. i år., 6000 kr. i 2019.), men det kræver naturligvis opbakning fra jer derude. Det er ikke en opgave, bestyrelsen 
kan bære alene. 
Vi forventer at Rude Strand Højskole bliver centrum for arrangementer, hvor ældre medborgere kan få nogle hyggelige timer i  samvær 
med andre. Den foreløbige  plan er, at der i forbindelse med måltiderne vil være oplæg af forskellig art, lidt musik og en sang eller to. 
Den ældre betaler selv for maden, hvorimod Spisevennen får måltidet betalt for sin indsats, der kan være at hente en ældre medborger 
eller på anden vis bidrage til afholdelse af arrangementet. 
Lisbeth Bonde er koordinator på projektet. Så kontakt hende, hvis du har lyst at være med. Vores tanke er, at vi begynder i det små med et  
arrangement i oktober, november og december.  
 

Kulturhaven 
Projekt ”Liv i og omkring Kulturhuset” begynder at tage form. Det er nu omdøbt ”Kulturhaven,” for det er det, det gerne skal blive til.  
Et rum for hygge og samvær med terrasser, grill, petanque og meget, meget andet til  glæde for såvel store som små.  
Skitseforslaget vil blive sat på hjemmesiden inden for kort tid og dygtige professionelle folk er pt i gang med tegnearbejdet. 
 

Arrangementer 
Husk at bruge Lokalrådets fælleskalender både som arrangør og som deltager. Den er der for det samme. 
Den nærmeste tid byder på høstfester, idrætsaktiviteter, nørkeklub og  spændende ”åbne foredrag” på Rude Strand Højskole. 
Den 28. august og den 4. september rykker Lokalarkivet ud i samfundet og besøger henholdsvis Nølev og Saksild Kirkegårde, hvor arkivle-
der Lisbeth Bonde vil fortælle om nogle af de gamle spændende gravsten, og om de mennesker der var med til at bygge vores samfund op.  
Det er gratis  at deltage, og håbet er, at borgerne kan blive klædt godt på, så de efter høstgudstjenesten den 9. september har et godt  
fundament at tale ud fra, når Menighedsrådet inviterer til en snak om fremtidens kirkegårde. 
 
Netværksgruppe ”Erhverv” vil i september invitere på virksomhedsbesøg. Nærmere følger i nyhedsbrev og på hjemmeside. 
Netværksgruppe ”Energi” vil i oktober invitere til temadag med fokus på vores fjernvarme og effektiv styring.  
Gruppens formand Rasmus B Eriksen er netop blevet valgt ind i  Odder Varmeværks bestyrelse, hvilket jo betyder, at vi herude har en rigtig 
god repræsentant og  viden ”tæt på.” Til lykke til Rasmus med valget. 
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Saksild Skole 
Lokalrådet byder velkommen til Saksild Skoles nye pædagogiske leder Anders Nielsen. 
Vi har valgt at give Anders lidt arbejdsro, men vi vil i løbet af september ”tegne et portræt” af Anders, så alle ved, hvem Anders er, skolen 
er og vil også fremadrettet være krumtappen i vores område, og vi vil forsøge såvel i Nyhedsbrevene som på hjemmesiden at få lidt mere  
skolestof med, så også borgere uden skolesøgende børn kan følge med i, hvad der sker. 
 
Lokalrådets hjemmeside 
I løbet af september måned vil der ske rigtig meget nyt på lokalrådets hjemmeside. 
Den vil skifte farve,  den vil få nyt layout, den vil blive optimeret og så får den et flot nyt banner tegnet af vores  lokale kunstner Ole Grøn. 
Banneret er i Oles sædvanlige klare farver, blåt hav og grønne marker og en blomst der spirer og gror—en blomst med 7 kronblade, et fra 
hver af vores områder: Assedrup, Driften, Nølev, Norsminde, Kysing, Rude og Saksild. Og så skinner solen selvfølgelig - Saksild og Omegns 
Lokalråd. Ole har i den grad sans for detaljen.  
Vi glæder os rigtig meget, til banneret er klar til brug i alle mulige sammenhænge (skal lige laves om til ”Vector grafik”) . 
Glæd jer, fremadrettet vil vi naturligvis også bruge banneret i vores nyhedsbreve.  
Tak Ole for din indsats! Tak for din altid velvillige opbakning i lokalsamfundet, den er guld værd. 
 
Næste åbne bestyrelsesmøde er mandag den 8. oktober kl. 19.00 i det gamle sognerådslokale—nu det lokalhistoriske Arkiv, på  
Saksild Skole, bliver vi flere, end vi kan være der, rykker vi i Kulturhuset. 
 
 
Lisbeth Bonde 
Formand 
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