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Sommeren står for døren 
og de næste måneder, vil vores område summe af liv og ferieglade mennesker, og i år bliver det med en tryg forvisning om, 
at på Odderkysten er redningen tæt på, hvis uheldet skulle være ude. Vores redningsbåd kommer tilbage! Og tak for det. 
 
I år er der meget at glædes over. Mange nye tiltag er sat i værk. 
Engang var ”Trekanten” ved Saksild Strand en magnet, ikke kun for sommergæster, men også for de fastboende i området, 
og noget tyder på, at de tider måske kan komme igen?  
 

På Saksild Strand Camping er ejerparret Ruth og Jens Uth Toldstrup i gang med at kræse for gæsterne, hvor de blandt andet 
har investeret i et stort fællestelt til sommerens aktiviteter og fester.  
”Brødhuset” er blevet afhændet,  og ”Strandshoppen” er genopstået i en moderne udgave, hvor forretningens nye ejer, 
Danni Frederiksen, har indrettet lokalerne  som en kombination af sportsbutik og kiosk i et sommerkoncept tilpasset  
området. 
Endelig er åbningen af det nye ishus på ”Trekanten” lige på trapperne, så snart vil området byde på alt hvad hjertet  
begærer: Kiosk, sportsartikler, spil, Vaffelhus, ishus, hjemmebagte pizza’er, kaffe og god restaurationsmad. Hvad kan man 
ønske mere?  
Velkommen til de nye virksomhedsejere og de bedste ønsker for en god sæson for alle i området. 
 

Ved Bagergården i Saksild holder Tip nu fast med sin madvogn ”Tips Thai Food,” og i Assedrup er der også nye tiltag. 
På Assedrupvej nr. 7 kan der nu købes krukker, potter og plantekummer til terrasse, hus og have i ”Krukkeladen,” og 
i nr. 6, det gamle ”Assedrup Mejeri,” har Hanne Lillelund indrettet en lille hyggeligt Bed and Breakfast. 
Også de skal naturlige ønskes al mulig held og lykke med deres virksomheder. 
 

De seneste måneder har for lokalrådet budt på flere møder og aktiviteter. 
På et fælles dialogmøde mellem Lokalrådene og Odder Kommune fyldte debatten omkring forvaltningens oplæg om en  
reduktion af valgsteder fra 10 til 3 en del. 
Hvis politikerne i efteråret vælger at følge forvaltningens indstilling, vil det betyde for os her i området, at vi skal stemme i 
Spektrum, hvilket vi fra Lokalrådets side på ingen måde bakker op om. 
Vi ønsker fortsat den lokale forankring, og vi synes, at det stritter i alle retninger, at man først anbefaler ”byrådsmøder” 
flyttet ud i oplandet, med argumenter om at politikerne skal være tæt på borgerne, og at der skal skabes interesse for  
byrådsarbejdet og det politiske system, for så at lukke ned på selve valghandlingen. 
Apropos valg, så var et af de meget få valgmøder til kommunalvalget etableret af Saxild Borgerforening og Saksild og  
Omegns Lokalråd i Kulturhuset. 
Vi slog ikke vores tidligere rekord i antal fremmødte, men de der var mødt frem fik en spændende debat om blandt andet 
Kattegatforbindelsen, E45 og offentlig transport med de 9 folketingskandidater, der sad i panel.  
Om det flyttede stemmer, kan vi ikke sige, men valgdeltagelsen i Kulturhuset var på hele 91,18% mod Landsgennemsnittet 
på 84,6%. Det kan vi kun være stolte over. 
 

På det fælles dialogmøde med kommunen var også et punkt omkring samarbejde og samarbejdsstruktur, og fra  
lokalrådenes side, er der et stort ønske om større inddragelse. Der blev lyttet positivt, og vi håber selvfølgelig på, at vores 
fælles indsats kommer til at bære frugt. 
For nuværende hænger det en kende i bremsen, og det føles lidt underligt, når man i dagspressen kan læse, at kommunen 
gerne lægger jord til en folkeskov på 3,2 ha i Saksild (vest for Rudevej og nord for Blommevænget) og at der er tanker om 
blandt andet at udstykke og sælge den kommunale grund ved Violvej samt indrette et legeareal for sommergæster og  
dagsturister, uden at lokalrådet informeres. 
Ikke at vi har noget imod forslagene, men når vi arbejder med udviklingsstrategi, er det nu hensigtsmæssigt, at vi ikke gør 
det hver for sig men sammen. 
 

Ud over dialogmødet har lokalrådene også haft debatmøde med Miljø- Teknik og Klimaudvalget. Et møde, der blev afholdt i 
Saksild Borger-og Kulturhus, og hvor hovedemnerne var trafiksikkerhedsplaner, miljø og kollektiv trafik.  
Alt sammen brændende emner, som vi også fremadrettet skal arbejde sammen om. 
 

I forlængelse af den tidligere debat om ”Blafferpunkter” lød et spørgsmål, om det var muligt lokalt at etablere punkter? 
Svaret var lidt uldent, skilte må vi ikke opsætte, men i princippet er  der vel næppe nogen, der kan klandre os for at sætte 
nogle hyggelige bænke op, så længe de ikke generer færdslen? Hvis man føler behovet stort, så giv os et praj. 
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Apropos bænke, så er et bord/bænkesæt på vej til hjørnet af Dyngbyvej/Gl. Bygade, hvor den meget lidt kønne 

”Miljøstation” nu er fjernet. Vi håber, at vi her kan skabe en lille hyggelig oase. 

Der er fortsat flere miljøstationer i området, find den nærmeste på Renosyds hjemmeside. 

 

Mange arrangementer er afholdt de seneste par måneder. 

Grundlovsmøder, Vikingetræf ved Restaurant Himmel og Hav, Norsminde for fulde sejl med masser af aktivitet, boder,  

lokalhistoriske foredrag og plancher med kendte slægter fra Norsminde og Kysing-området for ikke at tale om diverse  

foredrag og udflugter i forskelligt regi.  

Husk, at vi skriver gerne om aktiviteterne på hjemmesiden så længe de ikke er kommercielle men for alle.  

Jo flere historier vi kan dele jo bedre. 

 

Til kalenderen: 

Rude Strand højskole har netop udgivet deres efterårsprogram, det samme har Saksild Seniorklub. 

Se Fælleskalenderen på Lokalrådets Hjemmeside. 

Her vil også områdets Sankt Hans bål– og taler blive annonceret i den udstrækning, vi bliver gjort bekendt med dem. 
 

Odder Kommune afholder Borgermøder i Odder den 12. og 13. juni om henholdsvis Kulturstrategi og Børn-og Ungepolitik, 

så brænder man for de emner, er det her, man skal møde op og gøre sin stemme gældende. 

Og sluttelig afholder Saxild-Nølev Borgerforeningen høstfest i Borger- og  Kulturhuset den 7. september, den dato kan man 

så allerede nu, sætte i kalenderen. 

 

Man er altid velkommen til at kontakt et medlem fra bestyrelsen, hvis der er ting, man ønsker uddybet, eller måske mener, 

at Lokalrådet kan være behjælpelige med. Kontaktinformationer fremgår af hjemmesiden. 

 

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 17. juni kl. 19.00 i Kulturhuset. 

 

God sommer til alle. 

Næste Nyhedsbrev udkommer ultimo august. 

 

På Lokalrådets vegne 

Lisbeth Bonde 
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