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Snart går oktober på hæld, rundt i området ser vi græskar til salg eller finurligt udskårne græskar, der lyser i mørket. 
”Åndernes nat”/Halloween (den 31. oktober) nærmer sig. Den nat, hvor man i gammel tid mente, at hekse og spøgelser 
blev synlige, og hvor de døde vendte tilbage for at gøre evt. regnskaber op, i dag vist mest en festlig tid med udklædning, 
sjov og ballade. Hyggeligt ser  det ud, og hyggelig bliver det også, når Kulturhuset den 1. november kl. 18.00 slår dørene op 
til  
”Happy Halloween” med fællesspisning og præmie til den bedst udklædte. 
 
Få dage efter, nemlig den 4. november kl. 18.00 til 20.00 er der endnu et arrangement i Kulturhuset, her lyder overskriften: 
”Hvad kan Kunstterapi gøre for dig” To kunstterapeuter vil denne aften give de fremmødte et indblik i, hvordan man kan  
skabe en indre ro gennem kreative processer.  
Tilmelding er nødvendig, så se Kulturhusets facebookside .https://www.facebook.com/Saksild for nærmere info. 
 
Fokus grupper under lokalrådet. 
De seneste år har forskellige fokusgrupper set dagens lys. 
En brændende interesse for et emne er poppet op, og i små grupper, med et medlem fra bestyrelsen som back up, har 
grupperne vandet de frø, der blev sået. Ikke alt spirede, og blandt andet må vi erkende, at trods masser af god vilje ser  
Fokusgruppe Erhverv ikke ud til at overleve. Opbakningen er modsat for et par år siden næsten ikke eksisterende. 
Nu steder vi den til hvile for en stund, og skulle nogen komme i tanker om, at den skal genoplives, så er vi altid parate til at 
prøve igen, men tanken er jo, at alle grupper gerne over tid, skal blive selvkørende, ellers vil vi dem ikke nok. 

Fokusgruppen omkring Byforskønnelse fortsætter sit arbejde i 2020. 
År 2020 et hundredåret for Genforeningen.  
I  den anledning arbejder gruppen sammen med Bylauget på at gøre det lille anlæg omkring Genforeningsstenen mere 
åbent og anvendelig. Tegninger er på vej, og anlægget i sin nye form, kan forhåbentlig indvies på Genforeningsdagen den 
15. juni. 

I 2020 vil vi også arbejde med kunst og sammenhæng. 

Vi vil prøve, i samarbejde med lokale kunstnere at få inspiration til en lokal juleudsmykning og/eller anden udsmykning, der 

skal være unik for byerne under Lokalrådets vinger. Derom senere. Men kontakt Lisbeth: lisbeth.bonde@outlook.dk 

hvis du vil være med i gruppen eller har gode, kreative idéer. 

 

Udvikling sker der stadig masser af. 

Indsigelsesfristen for Lokalplan 3035 med tillæg, området bag Kastanievej i Saksild, er udløbet, planen er godkendt, og hvis 

alt går som forventet, vil et nyt boligområde med lav tæt bebyggelse langs Rudevej skyde op i 2020. 

 

Også en ny præstebolig forventes opført i 2020.  

Kystpastoratet har ansøgt om tilladelse til at opføre en 160 kvm stor bolig i to etager og plus garage, idet den tidligere bolig 

anses som uegnet til bolig på grund af skimmelsvamp. Tilladelse er givet, og der vil arbejdes på, at det gamle hus bevares, 

og  at det hen ad vejen kan renoveres og ombygges, så Sognehuset kan udvides, og der kan blive plads til aktiviteter for  

områdets beboere. Det er mange kreative tanker, og vi glæder os til at følge det videre arbejde. 
 

Det var ikke længe, at den arkitekttegnede Præstegård fra 1976 holdt stand. Anderledes ”kram” er Bondehuset, der nu er 

sat til salg.  

Spændende historie kan det fortælle, for efter alt at dømme, er det et gammelt aftægtshus fra 1888, der fag for fag er er 

flyttet ned til stranden, hvor det de første 40 år fungerede som bolig for små familier, men som pø om pø blev  

omdannet først til et kaffehus og siden til restaurant.  

20 år har Kasper og Lise drevet såvel restaurant som Vaffelhus,  nu trænger de til at puste lidt ud. Spændende bliver det, 

men som Kasper udtrykker det til avisen: ”Det kan tage lang tid at sælge, men vi er indstillede på at drive det videre, indtil 

det sker. Og heldigvis for det. 
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Trafiksikring mv. 
På den kommunale front har Lokalrådet fortsat nogle hængepartier, som åbenbart er lidt ”tunge," men vi følger jævnligt op 
især i forhold til det asfaltarbejde, der mangler at blive gjort, efter at flere grundejere fik etableret fjernvarme. 
Herudover er vi opmærksomme på, at den manglende forhøjning af vejbanen foran Bagergården, endnu ikke er reetableret. 
Endelig har forvaltningen i forbindelse med Lokalrådets ønske om trafiksikring af Rude Havvej bl.a. drøftet den manglende 
opstribning med politiet, og konklusionen blev, at Fælles Drift og Service sætter arbejdet i gang. 
 
Valgsteder: 
Det lykkedes! Det holdt hårdt, og Lokalrådene var på barrikaderne i forhold til ikke at nedlægge valgsteder i  
Odder Kommune. 
Et snævert flertal bestående af Venstre, Radikale og SF, var enige om, at en digitalisering (som reelt set kun er en scanning 
af valgkortene) ikke var argument nok til at nedlægge valgsteder…. Vel nærmest tværtimod. 
Hovedargumentet fra de tre partier var dog, at de havde lyttet til Lokalrådene, og de var enige i, at nærdemokratiet var  
vigtigt—ikke mindst på valgdagen. For det siger vi ”tak.” 
 
Nyt fra Idrætsforeningen 
Saxild Seniorklub, Saxild Idrætsforening og DGI har med stor succes skudt ”Idræt om dagen” i gang . 
Projektet fortsætter de næste to tirsdage i Kulturhuset fra kl. 09.30 til 11.30 med inspirerende træning fra kyndige instruk-
tører fra DGI.  
Derefter er det forhåbningen, at tiltaget er flyvedygtigt og kan fortsættes med egne kræfter og indsats.  
Alle er velkomne. 
 

Kalenderen 
Hold øje med kalenderen på lokalrådets hjemmeside, den opdateres løbende. 
 

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 
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