NYHEDSBREV 01—2019
”Det er hvidt herude Kyndelmisse slår sin knude” lyder det i St. St. Blichers gamle sang fra 1838.
Indtil nu har vi ikke mærket meget til vinterens kulde, selvom vi den 2. februar har den Kyndelmisse, som Blicher skrev om.
Dagen, som har både kristne og folkelige rødder, dagen som vi også kender som Midvinter, og hvor man i fordums tid
afholdt festlige Kjørmes-gilder. Traditioner er ikke så tossede. Er man nysgerrig på at høre mere om de gamle traditioner,
er der lokalhistorisk fortælling på Himmel og Hav den 7. januar (tjek deres hjemmeside.)
I lokalrådet har vi vendt spørgsmålene: ”hvad er det, der gør vores område til noget helt særligt? - ”hvordan finder vi vores
dna” –og ikke mindst, ”hvordan viser vi omverdenen alt det gode, vi selv synes, vi har at byde på.”
Historien spiller ind, men det gør ”nu og her” så sandelig også. Derfor deler vi nu spørgsmålene med jer, og vi håber så på,
at vi kan finde nogle ildsjæle, der vil arbejde kreativt med at synliggøre noget at det, der kendetegner vores by og vores egn.
En kreativ gruppe, der vil indgå i et team omkring byforskønnelse, og måske endda bidrage med kreative udfoldelser og
værker, til glæde for området og dets gæster:
Farvestrålende bænke, spændende sten, de gode historier, markering af højtider som bl.a. jul og påske med træer, lys eller
påskepynt. Lad idéerne sprudle. Og er der et konkurrence-gen gemt i de lokale grundejerforeninger, så udfordrer vi gerne
det, for måske kan vi derved få sat gang i nogle spændende projekter, der kan give sammenhold på tværs af bydele/byer.
Og når vi nu taler historie og dna, vil vi gerne ønske Norsminde Kro til lykke med de 325 år.
Læs mere om såvel jubilæum som kro-historie på kroens hjemmeside.
Kollektiv trafik
Som tidligere nævnt er den fremtidige kollektive trafik fra kommunal side besluttet til at blive et miks af ordinære ruter og
flex-ordninger.
Vi håber naturligvis, at kommende køreplaner vil afspejle de behov, vi har meldt ind såvel fra lokale borgere som fra vores
erhvervsvirksomheder, ligesom vi håber, at der vil blive udarbejdet vejledninger til de mange turister, der gæster vores
område.
Vi har fortsat et ønske om, at der kan etableres bybus-lignende ruter i oplandet, så vi bliver i stand til at udnytte hinandens
potentialer og komme hinanden noget mere ved, end tilfældet er i dag, hvor det er overmåde svært at krydse vores små
interne ”bygrænser.”
Fælleslokalrådet modtager gerne idéer og input til kreative løsninger.
Flex-knudepunkter
Lokalrådet har forgæves forsøgt at få etableret et ekstra flex-knudepunkt i Odder, således det vil give mening for elever til
Campus Odder og Odder Gymnasium at benytte flexTur ved forskudt mødetid.
Dette er der givet afslag på med en bemærkning om, at eleverne sagtens kan bevæge sig fra Odder Station eller Spektrum,
idet afstanden til Østermarksvej ikke er over 1½ km.
Sagen bringes videre til fælleslokalrådets arbejdsgruppe.
Generelt kan vi sige, at den kollektive trafik og dens udfordringer fylder meget.
Derfor appellerer bestyrelsen til, at de mennesker der har problemerne tæt inde på livet, vil melde sig og tage en tørn i
Fokusgruppen i den gode sags tjeneste. Det er nu engang den, der har skoen på, der bedst ved, hvor den trykker.
Bemærk: Lokalrådets hjemmeside er blevet opdateret med info om den kollektive trafiks muligheder.
”Blafferpunkter”
Som supplement til den kollektive trafik, er der rundt i kommunen arbejdet med alternative kørselsordninger/samkørsel.
Lokalrådet modtog efter opslag en del forslag til ”fornuftige steder” at oprette ”blafferpunkter.” Forslagene er videresendt
til Odder Kommune, der arbejder videre med projektet.

Reetablering af veje
Der er fortsat en del hængepartier omkring reetablering af vejene efter de opgravningerne, der blev foretaget i forbindelse
med etablering af fjernvarme til området. Odder Forsyningsselskab har afregnet med Odder Kommune, som herefter har
overdraget opgaven til asfaltfirmaet Arkil. Flere steder lader arbejdet noget tilbage at ønske.
I skrivende stund er vi vidende om, at flere steder på Kystvejen/Strandvejen i løbet af 2019 skal laves om.
Efter henvendelse fra Lokalrådet er beboerne på Skovlundsvej lovet nyt slidlag i 2019, og vi må formode, at diverse huller og
revner derfor snart udbedres.
Omkring vejene i Trævænget, er der en del der fortaber sig i tågen, så her vil der forestå et udredningsarbejde, før der kan
træffes aftale om asfaltering af vejene.
www.saksildlokalraad.dk
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Generalforsamling
Igen i år vil vi ”slå 3 fluer med 1 smæk”
Der vil afholdes generalforsamling i såvel Borgerforening som i Saksild og Omegns Lokalråd
søndag den 24. marts kl. 11. til ca. 15.30
Dagen vil byde på sidste nyt omkring Kulturhaven - og den flotte plan vil blive fremlagt. Glæd jer. Sæt kryds i kalenderen.
Der vil naturligvis også være et traktement suppleret med god søndagshygge. Nærmere følger i februars nyhedsbrev.
Tilflyttere
Er man vidende om nye borgere i Saksild, Rude, Nølev, Assedrup, Kysing eller Norsminde så tag dem med den 24. marts.
Borgerforeningen vil fremover forsøge at nå ud til nye medborgere med en lokal info-folder, som der pt. arbejdes med i
samarbejde med Lokalrådet, men vi har brug for jeres hjælp.
Husk, vi skal alle være gode ambassadører for vores område, hvor alle gerne skal føle sig velkomne.
Kulturhuset/Kulturhaven
Der arbejdes fortsat på at få regelsættet omkring brug af Kulturhuset opdateret, men det er tilsyneladende ”ikke bare lige.”
Vi håber at formalia omkring udearealerne må glide noget nemmere, så vi kan få taget første spadestik til Projekt
Kulturhaven før sommerferien.
Hjertestarter
I forlængelse af sidste nyhedsbrev kan vi fortælle, at ”Kølemanden” bød ind som sponsor på næste servicepakke til
hjertestarteren ved Bagergården. Lokalrådet takker på borgernes vegne.

Hvis en hjertestarter skal give mening i en lidt større radius end det helt nære område ved Bagergården, har vi i den grad
brug for hjerteløbere.
Derfor: Bliv hjerteløber og red liv.
Læs mere på https://www.trygfonden.dk/presse/nyheder/2017/bliv-hjerteloeber-og-red-liv
Livreddende førstehjælp
Borgerforeningen vil i løbet af 2019 forsøge at få etableret et kursus eller to i livreddende førstehjælp og brug af
hjertestarter.
Bemærk: Lokalrådets hjemmeside er blevet opdateret med en liste over kendte hjertestartere i området.
Efterlysning
Er der nogen, der kender nogen, der kender nogen, som synes, at det kan være sjovt at lave små lokale film eller videoklip?
Vi kan i lokalrådet godt bruge lidt assistance, så meld dig gerne i den gode sags tjeneste.
Til kalenderen:
29. januar 19.00—21.00 i Pakhuset
Odder Kommune skal lave en biodiversitetsplan. Inden planen udarbejdes, gennemføres en idéfase, som giver alle borgere
mulighed for at komme med idéer og forslag.
Idéfasen begynder med en inspirationsaften – lokalrådene er inviteret, det er samme er interesserede borgere.
Læs mere på https://odder.dk/borger/teknik-miljø/natur-miljø/natur/biodiversitetsplan/
Tag jer også tid at svare på de 8 spørgsmål, som I kan finde via linket.
Generalforsamlinger:
18. marts: Krydsfelt Norsminde
24. marts: Saxild-Nølev Borgerforening og Saksild og Omegns Lokalråd
Næste åbne bestyrelsesmøde
Mandag den 4. februar kl. 19.00 i det gamle sognerådslokale - nu det lokalhistoriske Arkiv, på Saksild Skole.
Bliver vi flere, end vi kan være i lokalet, rykker vi i Kulturhuset.
Husk at kigge i lokalrådets kalender! Der er mange spændende aktiviteter på bedding. Har man kendskab til et arrangement
af interesse for lokalbefolkningen, så send en mail til lisbeth.bonde@outlook.dk
På Lokalrådets vegne
Lisbeth Bonde
www.saksildlokalraad.dk

