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”Kast op i Almernakken, se!  det er atter Jul” skriver en af  mine favorit-poeter P. Sørensen Fugholm, og ja, ”Det' sørme – 
det' sandt – december,” og dermed tid til årets sidste nyhedsbrev fra Lokalrådet. 
 
Gdr. Lars Kreutzfeldt har sædvanen tro skovet et par store juletræer, som nu ”lyser julen ind” i Saksild. 
Det ene er, som noget nyt rejst af Grundejerforeningen Trævængets bestyrelse, og det har fået plads for enden af Syrenvej, 
så man både kan  nyde synet af det smukke træ  i Trævænget, men også når man kommer kørende på Rudevej. 
Det andet er som vanligt rejst af Saxild Bylaug, der sikrer, at juletræet rejses på ”byens plads” ved Genforeningsstenen hvert 
år til jul. 
 
Saxild Bylaug 
Saxild Bylaug er et gammelt historisk laug, hvis medlemmer alle er grundejere med en A matrikel, dvs. hovedmatrikler, som 
kan føres flere hundrede år tilbage, laugets medlemmer varetog tidligere landsbyernes anliggender under ledelse af  
oldermanden, og det var på ”byens plads,” at de store gårdbesiddere, som jo var dem, der havde A-matriklerne , satte  
hinanden stævne, når sager skulle afgøres efter byens love. 
I dag er de gamle bylove kun at finde på det lokalhistoriske arkiv, og når bymændene mødes, er det oftest til hyggeligt  
samvær, eller fordi der skal laves aftaler om juletræet, der skal rejses, flaget der skal hejses,  ”Byens Plads” der skal  
vedligeholdes  eller det lokalhistoriske Arkivs ve og vel, der skal drøftes, alt sammen noget, som vi alle i byen nyder godt af, 
og nødigt vil være foruden.   
Derfor skal der her ved årsskiftet lyde en tak til Bylaugets medlemmer for fortsat at passe på byens traditioner og historie. 
 
Kollektiv trafik 
Som nævnt i sidste Nyhedsbrev har Region Midtjylland  besluttet,  at fra 1. april 2019 ønsker de ikke længere at bidrage til 
driften af rute 302, Kystruten. 
Det har givet store udfordringer for såvel Aarhus som Odder Kommune, men så sandelig også mange overvejelser i  
lokalbefolkningen, hos vores erhvervsvirksomheder og i lokalrådene.  
For uden kollektiv trafik hvad skal vi da gribe og gøre i, hvis  vi fortsat skal have et levende lokalsamfund for alle?  
 

Kommunerne har været i dialog, og politikerne har talt, internt i alt fald, og beslutningen er blevet, at  rute 302  fra april 
2019 vil have følgende afgange: 
Hverdage: 
5 daglige afgange samt 4 afgange med flexbus.  
En flexbus-afgang fremgår som normalafgangene af køreplanen, så først når vi kender den, ved vi, hvad vi har at forholde os 
til.   
 

Weekend: 
Ingen afgange med normalbus men mulighed for flexbus 4 gange dagligt, heller ikke her er køreplanen pt. kendt. 
 

Flex-bus 
Flex-bussen skal bestilles senest 1 time før afgang, og den standser KUN ved de stoppesteder, den er bestilt fra og til, så det 
hjælper altså ikke, at stille sig op for at tage chancen, hvis man pludselig får et behov for kørsel. 
 

Rute 1004 (skolebussen) kører ”kun” internt i kommunen.  
Ruten får  4 normalafgange og mulighed for 3 flex-busafgange på skoledage.  
På øvrige hverdage vil der tilbydes 7 flex-busafgange, altså afgange som skal bestilles. 

Det videre arbejde: 
I lokalrådene er vi naturligvis usikre på, om borgernes behov dækkes ved ovenstående. Vi har indsendt en liste med  kendte 
behov til den kommunale forvaltning, og vi håber naturligvis, at de i videst muligt omfang bliver tilgodeset. 
 

Vi arbejder i fælleslokalrådet videre med de udfordringer, der fortsat er for at skabe sammenhæng i lokaltrafikken i hele 
kommunen - herunder forbindelser til Letbanen og uligheden i den merpris, der er for flextur (ikke at forveksle med flexbus, 
hvor man kan bruge sit rejsekort)  for de borgere, der har behov for den type ordning. 
Hvordan vi tackler flex-ordningerne i forhold til sommergæster og udenlandske turister, ja, det er også noget af det, vi  i 
Fælleslokalrådet  håber, at vi kan få en drøftelse med politikerne/forvaltningen og måske turistforeningen om.  
For Saksild og Omegns Lokalråd er Lisbeth Bonde pt. repræsentant i fælleslokalrådets trafikgruppe. 
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Tilbud til alle erhvervsvirksomheder i området: 
Hvis borgerne skal bruge de lokale virksomheder, er det vigtigt, at de ved, at de eksisterer. 
Derfor: Husk, at det er ganske gratis at få sin firmaprofil på Lokalrådets hjemmeside. 
Info sendes til webmaster lisbeth.bonde@outlook.dk  
 

Hjertestarter 
Som mange af jer sikkert ved, hænger der en hjertestarter ved Bagergården i Saxild. 
Hjertestarteren er i sin tid sponseret af Odder kommunes erhvervsliv, men servicepakker mm er blevet en bekostelig  
affære, efter at firmaet bag ”Kunsten at redde liv” er gået konkurs. 
Bagergården betaler for strømmen, der opvarmer kassen, ligesom Gitte fra Bagergården har betalt serviceudgiften for det 
første år. 
Måske andre erhvervsdrivende eller private vil melde sig på banen til sponsering af fremtidige servicepakker? 
Som en lille tak vil virksomheder selvfølgelig få noteret på Lokalrådets hjemmeside, at de er årets hjertestarter-sponsor. 
Send en mail til lisbeth.bonde@outlook.dk hvis du vil indgå i ordningen enten med et kvartals– eller et årssponsorat. 
 

Varme og energi 
Torsdag den 29. november var Odder Forsyning vært ved et interessant arrangement omkring Fjernvarmens historie,  
udnyttelsesmuligheder, tilslutningsafgifter for nye brugere, rabatordning, brug af E-forsynings App, gode spare tips mv.. 
En fin aften, som vi dog godt kunne ønske, at  lidt flere havde deltaget i, da enhver ny forbruger gør en forskel både  
økonomisk og i det grønne regnskab. 

På mødet blev reetablering af vejbelægning drøftet. Odder Forsyning har betalt Odder Kommune for arbejdet, og det vil  
derfor være Drift og Service, Odder Kommune, der skal foretage syn og skøn, når Fa. Arkil er færdige med asfaltarbejdet. 
Et tilbud til Grundejerforeningen Trævænget om ny vejbelægning fremfor lappeløsninger, er tilsyneladende forsvundet i 
den blå luft. Det følger Odder Forsyning op på. 
Kontaktperson på Varme og energigruppen i lokalrådsregi er Rasmus Bundegaard Eriksen, kanara@outlook.dk 

Infotavler 
Lokalrådet har fået tilladelse til at opsætte en frise med info-materiale mellem Bagergården og Saxild Bageri. 
Vores lokale tømrer Henrik Thranum har lovet at være os behjælpelig med det praktiske arbejde. Tak for det Henrik. 
Projektet vil gå i gang snarest. 
Som noget af det første vil vi naturligvis sætte tegningerne til vores fremtidige ”Kulturhave” op, så alle kan følge med. 
Vi håber, at I vil finde projektforslaget spændende, og at I også vil indgå i det praktiske arbejde, når 1. etape skal sættes i 
gang i 2019. 
Kontakt Anders Kristian Krogager,  hvis du har forstand på projektledelse, fundraising, jura, projektering, konkret byggeri/
anlæg osv. osv. Alle hænder kan bruges, når vores fælles ”Kulturhave” skal etableres.  
 

Er der steder i omegnsbyerne, hvor det kunne give mening at opsætte infotavler, eller hvor der allerede er tavler til  
informationsmateriale? Giv gerne Lokalrådet en tilbagemelding! Husk, at viden der ikke deles, er unyttig viden. 
 

Kirke og sogn 
Fra den 1. januar 2019 ophører de gamle sognebetegnelser, og  vores pastorat vil fremover sammen med Randlev, Bjerager, 
Gosmer og Halling hedde ”Kystpastoratet. Det medfører flere forandringer, i stedet for 3 præster bliver der  nu 2, hvilket 
naturligt nok vil få konsekvenser i forhold til gudstjenestefrekvensen. Hvad der ellers vil ske af ændringer, ja, det må vi  
afvente at se, men  der synes ikke tvivl om, at det økonomiske aspekt fylder meget i de beslutninger, der træffes, for meget, 
måske, hvilket blandt andet kommer til udtryk, når der ryddes ud i gravstenene på  de mange spændende kirkegårde rundt 
omkring i Odder Kommune, noget, der er blevet drøftet i fælleslokalrådet, og som der givetvis vil blive fulgt op på i 2019. 
 
 

Næste åbne bestyrelsesmøde  
Mandag den 14. januar kl. 19.00 i det gamle sognerådslokale - nu det lokalhistoriske Arkiv, på Saksild Skole. 
Bliver vi flere, end vi kan være i lokalet, rykker vi i Kulturhuset. 
 

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår 
På Lokalrådets vegne  
Lisbeth Bonde 
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