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Sommeren går på hæld, og de fleste er igen trukket i arbejdstøjet. Det er vi også i Lokalrådet, hvor vi siden sidste nyhedsbrev har afholdt to bestyrelsesmøder samt deltaget i forskellige møder, der gerne skulle gøre os klogere på, hvad der rører
sig inden for forskellige kommunale områder.
Fremtidens Odder Kommune
Lisbeth deltog som den eneste fra lokalområdet i Odder Kommunes Borgermøde med titlen: ”Vær med til at sætte
retningen for Odder Kommunes udvikling.” Et ganske udmærket møde, med 4 forskellige temaer: Byudvikling, klima og
energi, infrastruktur og mobilitet samt natur og fritidsliv, som alle deltagerne skulle forholde sig til, med den hensigt, at
klæde politikere og embedsfolk på til det videre arbejde med Odder Kommunes udviklingsplan.
Lisbeth bar Lokalrådets ”tanker” omkring de forskellige delemner med og nævnte blandt andet behovet for ældreboliger,
tæt involvering omkring de kystnære områder, havmiljøplan, folkeskov, stisystemer, færdiggørelse af Assedrup Enge (sti fra
Odder til Norsminde) med berørte parter, ligesom den kollektive trafik og cykelsti-problematikken på Rude Havvej fik et par
ord med på vejen.
Infrastruktur
Odder Kommune har sendt lokalplan 1139, Trafik- og erhvervsområde ved Rude Havvej i Odder (Arealet ved Letbanen)
i høring.
Set i lyset af de udfordringer vi har med strækningen fra Rude til Odder, er det klart, at vi ikke stiltiende kan se på, at en
yderligere belastning af vejen til og fra remisseområdet i Odder er undervejs. Lokalrådet har derfor indsendt et høringssvar
med en appel om at tage action snarest muligt.
Høringssvar og referater fra vores møder kan som vanligt læses på Lokalrådets hjemmeside.
Kollektiv Trafik
De nye køreplaner er trådt i kraft, og mange har mærket, og påtalt de udfordringer, der er såvel økonomisk som logistisk i at
komme frem og tilbage til arbejde og fritidsinteresser. Det er ikke bare lige.
I Fælleslokalrådet arbejdes der fortsat benhårdt på at få kastet nyt lys på området, vi har et stærkt fokus på, at vi i kommunen skal sikre langt bedre muligheder for at komme rundt på en mere hensigtsmæssig og miljømæssig fornuftig måde, og vi
har i den anledning haft kontakt til Sønderborg Kommune, som er rigtig langt på området.
Fælleslokalrådet har af sin pulje bevilget 10.000,00, så vi i løbet af de kommende måneder forhåbentligt kan afholde et seminar med deltagelse af lokalråd, kommunale politikere og embedsfolk og med dygtige og visionære gæster fra Sønderborg.
To ting Lisbeth især tog til sig i den første samtale med Sønderborg var:
1: Intet er umuligt, husk, at det er kommunen, der bestemmer, hvad der skal ske. Og kommunen, det er os (Teknisk afd.)
2: Det er ikke Midttrafik, der skal give jer gode råd. Man sætter ikke ræven til at vogte gæs. Midttrafik er købt til at udføre
en opgave pålagt af jeres kommune.
Det var klar tale, og trafikgruppen vil helt klart have sig for øje, at ”vi plejer” ikke skal være en del af fremtidsvisionen.
Øvrige projekter
Efter sommerferien har lokalrådet fulgt op på nogle af de hængepartier, der fortsat er i forhold til trafiksikring, borde/
bænkesæt ved Dyngbyvej/Gl. Bygade, og ikke mindst de indberetninger, der er lavet både fra Skovlundsvej og Trævænget
omkring huller i vejene og skæve fliser. Påtalt er også vejbelægningen på Gl. Bygade og ikke mindst de steder, hvor regnvandet nærmest danner en mindre sø, på grund af manglende opfyldning/belægning.
Vi håber, at der kan sættes flueben ved projekterne hen over efteråret, men ellers skal vi nok vide, at følge yderligere op.
Glædeligt er det, at der i den forgangne uge er etableret et fodgængerfelt på Strandvejen i Saksild. Der er fra lokalt hold blevet spurgt ind til, hvorfor det ikke er ud for Bagergården. Det var ifølge myndighederne ikke en mulighed blandt andet på
grund af P-pladsen foran Bagergården og afstand til busstop.
www.saksildlokalraad.dk
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På vegne af såvel det lokalhistoriske Arkiv som Lokalrådet forsøger Lisbeth sammen med øvrige arkiver/lokalråd, at få udfærdiget en tilføjelse til Odder Kommunes nye kulturstrategi, som tydeliggør museets og de lokalhistoriske arkivers rolle
omkring synliggørelse af Odder Kommunes kulturværdier og lokalhistorie, da det nuværende fokus langt fra er tilstrækkeligt
hverken lokalt eller turistmæssigt.
Når der tales lokalhistorie, så er en epoke slut, når sognepræst Kirsten Lundager den 1. september går på pension efter 36
år i Saksild og Nølev Sogne.
Når Kirstens embedsperiode påføres den fine præsterækketavle i Våbenhuset i Saksild Kirke, sættes der punktum for egen
præst tilknyttet Saksild og Nølev sogne som selvstændigt pastorat, og Kirsten vil dermed afslutte den ubrudte række af
kendte præster, som strækker sig tilbage til 1400-tallet.
Fremadrettet er Saksild og Nølev to sogne, der sammen med Gosmer, Halling, Randlev og Bjerager indgår i Kystpastoratet,
hvor to præster i fællesskab skal betjene de mange sognebørn.
Kirsten havde sin afskedsprædiken den 25. august med efterfølgende reception.
Den 26. juli sov områdets ældste borger, Karen Marie Nielsen stille ind, og hun blev begravet fra Saksild Kirke dagen før sin
102 års fødselsdag.
Karen kom til området som husbestyrerinde for gårdejer Niels Øvlisen i 1948, og hun blev efter Niels’ død boende på gården
i Saksild.
70 år blev det til. Karen rendte ikke af pladsen….. Det gør Kirsten, mente Karen, ved sådan at gå på pension og bare forlade
os. Sagt med et smil, men alligevel…..
Herfra skal lyde alt godt til Kirsten med tak for de 36 år - og et æret være Karens minde.
SIF
Saksild Idrætsforeningen tager nu hul på sæsonen 2019/20, og der er igen lidt af hvert på programmet.
Der er dansehold hver tirsdag, træning for herrer onsdag, træning for damer torsdag og alle fodboldbanerne fyldt hver
fredag eftermiddag med en masse fodboldglade børn.
Oldboys og Saksild Ladies er i fuld gang med fodboldturneringerne herunder pokalturnering for Oldboys. Det bliver spændende at se, om de ligesom sidste år kan spille sig videre i et par runder.
Der pusles med muligheder for "Idræt om dagen" for seniorer. Man håber at kunne stable et tilbud på benene snarest med
lidt hjælp og støtte fra DGI.
Går man med ideer eller ønsker samt lidt energi til at sætte nye tiltag i gang, så tøv ikke med at henvende jer til idrætsforeningen. Se nærmere om det hele på www.saxild-if.dk
Sammenhænge
I lokalrådet vil overskriften de næste måneder hedde ”Sammenhænge,” for hvordan skaber vi de allerbedste sammenhænge mellem vores små områder ikke kun via stier og veje men også via sociale aktiviteter og samarbejde mellem skole,
kirke og diverse foreninger. Det er et arbejde vi ser frem til, og et arbejde, der gerne skal munde ud i specifikke tiltag for
perioden 2020-2025. Alle der ønsker at bidrage til ”Saksild og Omegns udviklingsplan 2020-2025” er velkomne til at deltage
og/eller komme med input.
Kalenderen
Hold øje med kalenderen på lokalrådets hjemmeside, den opdateres løbende.
Nævnes kan blandt andet, at Saxild-Nølev Borgerforeningen afholder høstfest i Borger- og Kulturhuset den 7. september
Den 10. september inviterer Odder Kommune til borgermøde om budgettet. Det sker på Odder Parkhotel kl. 19.00-21.30.
Næste bestyrelsesmøde er mandag den 9. september kl. 19.00 i Kulturhuset.
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.
På Lokalrådets vegne
www.saksildlokalraad.dk

