NYHEDSBREV 03—2019
Jeg vælger mig april! i den det gamle falder, i den det ny får fæste.
Det volder lidt rabalder, dog fred er ej det bedste, men at man noget vil!
Sådan skrev Bjørnstjerne Bjørnson i 1870, og sådan kan vi også skrive her på overgangen til april.
På generalforsamlingen den 24. marts sagde vi ”farvel” Per Henriksen , som har været med i Lokalrådet i 2 år og Dennis
Kragh Thomsen, som har været med de sidste 3 år. Tak til begge for indsatsen!
Nyvalgt blev Allan Rabjerg fra Nølev og Steffan Lykke Møller fra Saksild. Vi glæder os meget til det fremtidige samarbejde og
afholder konstituerende møde den 10. april.
På suppleantsiden var der genvalg til Rasmus B Eriksen. Nyvalg blev Anne Lapsin, og også her glæder vi os til samarbejdet,
for det er jo sådan, at vores suppleanter til enhver tid er velkomne til at deltage i alle de bestyrelsesmøder, de har lyst til.
Som en ekstra luksus træder Dennis Kragh Thomsen og Jan Oksfeldt Jonasen ikke mere ud, end at vi kalder dem 3. og 4.
suppleant, vel vidende at vi næppe får brug for suppleanter i det omfang. For lokalrådet er det dog rigtig rart at vide, at de
begge er med på sidelinjen, og at vi kan trække på deres ekspertise.
I forbindelse med arrangementer den 24. marts var der ud over 3 generalforsamlinger (Borgerforeningen, SIF og Lokalrådet)
fokus på fællesskab og udvikling.
De tre foreninger takker for den gode stemning og opbakning, og ikke mindst takker vi for den gode debat, der var omkring
lysten til at gøre vores dejlige område endnu dejligere.
Vild med vilje
Vi vil gerne den vilde natur, men alt med måde.
Så herfra skal lyde en appel om at trimme de hække, der breder sig ud over veje, stier og fortove, husk også på, at man som
grundejer har pligt til at holde fortovet ud for sin matrikel fri for ukrudt.
Omkring forskønnelse af indfaldsvejene til vores småbyer, bød søndagens dialog på flere gode input. Dem vil vi nu i Borgerforening og Lokalråd arbejde videre med, blandt forslagene kan nævnes lægning af forårsløg og plantning af lave træer ved
indkørslen til Saksild, træer der evt. kan sættes lys i til jul og hænges påskeæg i til påske.
Det betyder, at vi skal have nedsat en fokusgruppe med kreative mennesker, der kan tænke ud af boksen, så drømme og
visioner kan komme på banen og forhåbentligt på sigt også blive til virkelighed.
Send en mail til Lisbeth, hvis du vil være en del af gruppen. Den eksisterer ikke længere, end I selv vil og tempoet
bestemmer I selv. Bestyrelsen er klar til at bakke op og hjælpe med igangsætning og søgning af økonomiske midler.
Allerede nu kan vi dog sige, at vi i forbindelse med trafiksikkerhedsplanen i Saksild og Rørth er et skridt på vej.
Trafiksikkerhedsgruppen afholdt tirsdag den 26. marts et møde med kommunen omkring etape 1, der sættes i værk i år.
Der vil i Saksild blive opsat hvide byporte med byskilt i en højde, hvor der fint kan være f.eks. en blomsterkasse under.
Herudover vil der ved helleanlæggene etableres overkørbare arealer/ spærreflader.
I forbindelse med hellen i den østlige del af byen vil der blive opsat et markeringsskilt, der viser afstanden til helleanlægget.
Der vil desuden blive etableret et fodgængerfelt vest for Rudevejs udmunding i Strandvejen.
Som et forsøg vil der i sommerperioden tillige opsættes mobile fartmålere.
Den hævede køreflade ved Bagergården reetableres også her i 2019.
I Rørth vil der blive opsat faste fartmålere, ligesom der også her opsættes byporte. Asfaltarbejdet og hvid markering færdiggøres og niveauforskelle til sidevejen udbedres.
Man kan se kommunens trafiksikkerhedsplan på http://planportal.odder.dk/dk/trafik/trafiksikkerhedsplan
Husk, at Der er mulighed for at du som borger løbende kan registrere, hvor du føler sig utryg, og hvor du mener, der skal
etableres trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger mm.
www.saksildlokalraad.dk
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Kulturhaven
På borgermødet den 24. marts præsenterede Lokalrådet tegningerne til ”Kulturhaven,” som vi alle håber, kan blive til
virkelighed. Desværre er vi stadig hæmmet af den træghed, der hersker i forhold til at få regelsættet omkring Kulturhuset
på plads.
Borgerforening og Lokalråd har derfor set sig nødsaget til at få medlemmer af den tidligere initiativgruppe bag Kulturhuset
på banen, og indkalder nu til et møde med de respektive kommunale partnere, så vi en gang for alle kan få tingene på plads.
Hjertestarterkursus
Mandag aften den 18.marts havde Saxild Nølev Borgerforening inviteret til et minikursus i hjerte/lungeredning og brug af
hjertestarter i Saksild Kultur- og Borgerhus. Desværre var vi ikke så mange, men vi blev alle belært om, at når det gælder
hjertestop, er en hurtig indsats afgørende. For hvert minut, der går, falder chancen for at overleve.
Stor tak for det og tak til instruktørerne Kim Hvenegaard Jensen og Peder Enggaard fra Divetech i Solbjerg for god
instruktion, hvor der både blev plads til demonstration, individuelle råd og mulighed for at prøve egne færdigheder på de
medbragte demonstrationsdukker.
Se lokalrådets hjemmeside, hvor der er tip til gode apps til mobiltelefonen, en liste over hjertestartere og hjerteløbere, som
vi rigtig gerne vil have lidt flere af. Står man på listen, vil man have mulighed for at finde sammen i netværk til lokal sparring.
Der vil blive tilbudt nye kurser senere i år, men husk indtil da, hvis uheldet er ude og du føler dig usikker:
Det altid bedre at gøre noget end at gøre ingenting.
Valgsteder
Fælleslokalrådet har i forbindelse med de kommunale tanker om at reducere i antallet af valgsteder i Odder Kommune, så
der fremadrettet kun skal være 3, fremsendt en indsigelse.
Begrundelserne er, at der skal indføres nogle digitale løsninger, at det er svært at finde valgtilforordnede og at det er dyrt at
afholde valg.
Man kan se indsigelsesskrivelsen på Lokalrådets hjemmeside under dokumenter—Fælleslokalråd.
Infotavle
Endelig lykkedes det. Saksild og Omegns Lokalråd har fået sat sin info- tavle op.
Tak til Vagn Kristiansen og Tage Bonde for veludført arbejde.
INFO-tavlen er i brug, så kig forbi, når I alligevel skal en tur i Bagergården. - den vil løbende opdateres med relevante
nyheder.
HUSK
•

At der afholdes Erhvervstræf i Kulturhuset den 1. april, hvor erhvervsvirksomheder, foreninger, institutioner og
interesserede borgere kan høre om, hvordan der kan skaffes midler til projekter via fonde mm.
Tilmelding til Helle Møller eller Lisbeth Bonde

•

At der findes megen nyttig info på Lokalrådets hjemmeside, og at man også her kan finde diverse referater

•

At der på lokalrådets hjemmeside findes en fælles kalender, hvor arrangementer af forskellig art kan ses
(Kalenderen er ikke bedre end borgerne gør den til - så husk at fortælle webmaster, når noget sker)

•

Borgermøde om affaldsplan. Hvordan gør vi affald til værdi?
2. april kl. 19.00 til 21.00 på Vestskolen afdeling Skovbakken

Dato for næste ordinære bestyrelsesmøde vil blive slået op på hjemmesiden og på Infotavlen ved Bagergården.
På Lokalrådets vegne
Lisbeth Bonde
www.saksildlokalraad.dk

