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Tid til endnu et nyhedsbrev, tid til at nyde den sidste rest af sommeren. 

Vores sommerbutikker er så småt ved at lukke ned, og i Saxild by har vi desværre måttet sige ”farvel” til Bo i Saxild Ost og 

Vin, som har valgt at sælge forretningen til ”Lading Ost,” som driver osteforretninger flere steder i det østjyske. 

Tak til Bo og Gunvor for tiden her i Saxild, og alt godt fremover. Velkommen til de nye ejere, vi glæder os til samarbejdet. 

 

Byporte 

Som en del af trafiksikkerhedsplanen har Saksild By fået flotte hvide byporte, der noget tydeligere end de gamle byskilte 

markerer, at nu kører man ind i et byområde, og dermed skal farten altså ned på 50 km. Ikke alle er lige bevidste om det, 

men vi tror på, at vi for hvert nyt tiltag kommer et skridt nærmere vores mål om at øge trafiksikkerheden. Vi har fortsat et  

ønske om stationære fartmålere i  både den østlige og den vestlige del af byen, men ”riget fattes penge” så det bliver ikke 

lige med det første. 

I forbindelse med byportene har vi et ønske om også at forskønne lidt. 

Blomsterløg 

Vi vil rigtig gerne have lagt nogle blomsterløg, og her er oktober og november jo gode måneder, hvis vi skal have glæde af 

blomsterne til foråret. 

Så har I blomsterløg i overskud derhjemme, og vil I bruge en times tid i plantningens tjeneste, så send en mail til 

annelapsin@live.dk som vil koordinere indsatsen.  

Flagallé 

Vores flagallé skal vi igen have opprioriteret. Vi skal have lavet huller strategiske steder, og vi skal have samlet et lidt korps 

af frivillige, der på skift vil give en hånd med, når vi har fest i byen. 

Så kan du afse en times tid et par gange om året, så send en mail til formanden for Borgerforeningen Torben Blum  

f.borger.saksild@gmail.com 

Julen sig nærmer 

Det betyder, at vi allerede nu skal til at planlægge, hvordan vi får koordineret og pyntet op. 

Vi håber, at man i de forskellige grundejerforeninger tager tiltag til pyntning, eller melder sig på banen til fælles tiltag. 

Borgerforening og lokalråd investerer i LED-kæder, og vores tanke er, at der opsættes lys ved indkørslen til bl.a. Saksild, 

hvor Jens Simonsen har givet tilsagn om, at Lokalrådet må bruge området ud for Kjældsdamsgård.  

Som vanligt forventer vi også, at byens træ tændes ved Genforeningsstenen på Dyngbyvej omkring 1. december, ligesom 

der i år vil blive pyntet i og omkring Kulturhuset ved skolen. 

Vi håber, at I vil bakke op om vores tiltag, og har I gode idéer, så kom med dem, vi vil nemlig rigtig gerne lave nogle tiltag, 

som både små og store kan være fælles om.  Giv gerne Lisbeth en mail om påtænkte aktiviteter. lisbeth.bonde@outlook.dk 

Folkeskov 

Den 14. september løb det store indsamling show ”Danmark planter træer” over skærmen. Næsten 1 million kroner blev 

samlet ind, hvilket forhåbentligt betyder, at Odder Kommune får en bid af kagen til plantning af en folkeskov i Saxild. 

Arealet som Odder Kommune har stillet til rådighed er på 3,2 ha og er beliggende mellem Blommevænget og Kamskildevej, 

et område hvor blandt andet kommunens største bestand af tyndakset gøgeurt, som vi skal passe ekstra på, vokser.  

Odder Kommune har søgt midler til rejsning af 12.019 planter i Saksild Folkeskov i efteråret 2020, en skov, som skal være for 

os alle. Her skal være plads til naturskov og vildnis,. Skoven plantes ikke med produktionsformål. Dvs. at syge og døende 

træer får lov til at stå og ligge, da de danner fødegrundlag og skjulested for en lang række dyr og insekter. For at tyvstarte 

dette miljø, udlægges stammer og stubbe fra fældninger andetsteds i Kommunen. Saksild Folkeskov bliver således en læ-

rings- og oplysningsskov som giver de besøgende et ”kontrolleret” indblik i naturen, når den får lov til at udvikle sig i eget 

tempo. 

En rigtig spændende projekt, som I kan læse mere om på Lokalrådets hjemmeside under dokumenter (projekter). 
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Kollektiv Trafik 
Som vi tidligere har nævnt i vores nyhedsbreve, arbejder Fælleslokalrådet benhårdt på  at skabe sammenhæng i vores kol-
lektive trafik, og vi har nu indkaldt byråd, embedsfolk, turistchef, repræsentanter fra erhvervslivet og lokalrådene til et se-
minar i Saksild Kulturhus den 7. november med overskriften: Odder: En attraktiv bosætningskommune, mere grøn, mere 
fleksibel, mere tilgængelig. Her vil vi få besøg af tre nøglepersoner fra  Sønderborg,  der her arbejder med bosætning, trans-
port og lokalrådssamarbejde ligesom Mobilitets- og anlægschef i Aarhus Kommune, Trine Buus Karlsen vil komme og fortæl-
le om, hvordan vores  nabokommune tackler de stigende trafikale udfordringer ikke mindst på strækningen Aarhus/Odder.  
Vi håber, at vi med seminaret vil åbne for et efterfølgende tæt samarbejde kommune/borgere og lokalråd imellem, så vi 
sammen kan få skabt de bedste løsninger  for os alle. 

Sammenhænge 
Som tidligere nævnt, vil overskriften de næste måneder i Lokalrådet hedde ”Sammenhænge.”  
Og her tænkes sammenhænge på alle mulige måder. 
En af de sammenhænge vi har arbejde med siden sidste nyhedsbrev er sammenhængen omkring Saksild Borger– og Kultur-
hus, hvor der fra borgerside ind imellem har været en smule frustration omkring tilhørsforholdet, som ikke har været helt så 
tydelig som ved den gamle Pavillon. 
Der er nu udarbejdet nye retningslinjer, og der er nedsat et samarbejdsudvalg bestående af Borgerforening, Skole, Fælles 
Drift og Service og med Lokalrådsformanden som ”formand.” Første møde er afholdt, næste møde afholdes i januar. Referat 
kan ses på lokalrådets hjemmeside. 
 
Projekt skur  
Det længe ventede foreningsskur ved Idrætsforeningens lokaler er nu ved at tage form. 
Lokale borgere har de sidste par weekender været i arbejdstøjet, Fundamentet står klar, men der er et stykke vej endnu. 
Der skal bygges skelet, lægges tag, beklædes vægge med mere. 
Det er  i sådanne situationer, vi mangler et lille korps af frivillige, som man kan ringe til, når tingene brænder på, ellers bliver 
det så nemt Tordenskjolds Soldater, der igen og igen skal i arbejdstøjet. De er ildsjæle, men ildsjæle kan også brænde ud, 
derfor har vi et stort ønske om, at vi kan lave en liste ( ja, det er et fy-ord, i disse ”persondata-forskrækkede” tider) men alli-
gevel…. Vi vil gerne lave en liste med personer, der i ny og næ kan give en hånd med. Det kan være ½ time, eller en hel, det 
er helt frivilligt, nogle har grønne fingre, nogle kan grave et hul, andre kan bruge en skruetrækker, sætte et par flag op eller 
give en hånd ved en opvask. Der er brug for jer alle. Og det er helt tilladt at  sige ”nej tak,” hvis man nu skal noget andet den 
pågældende dag. 
Send en mail til lokalrådet, idrætsforeningen eller Borgerforeningen og vi koordinerer (det er også sammenhæng) for et er 
sikkert: Ingen kan alt, alle kan noget men sammen kan vi det hele. 
 
Kalenderen 
Hold øje med kalenderen på lokalrådets hjemmeside, den opdateres løbende. 
Nævnes kan blandt andet, at Krydsfelt Norsminde afholder fællesspisning den 30.9. på Restaurant Himmel og Hav.   
Se desuden opslag på https://www.facebook.com/krydsfeltnorsminde/ 
 

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 11. november 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 
Lisbeth Bonde Formand 
 
PS. Fra Lokalarkivet: 
Om præcis en uge, den 29. september,  har vi Mikkelsdag  
Den blev i ældre tid regnet for sommerens slutning. Fra denne dag tændte man igen lys om aftenen, så man kunne se til det 
indendørs aftenarbejde. 
Begynd Mikkelsdag med på fastende hjerte at drikke et glas mjød og spise en kommenskringle til, og du vil bevare dit gode 
helbred resten af året. 
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