
 

 

Stikord fra Borgermødet den 26. oktober i Kulturhuset 

(samtlige 101 stole i brug + flere der stod op) 

 

Jesper og Thomas Damgaard fra Det gamle Mejeri i Saxild gav en status på projektet omkring renovering. 

 

Beboelsen har fået indlagt fjernvarme, og en renovering er i gang. 

Udearealerne er blevet ryddet op, og der er kommet lys og luft omkring huset. Der er skabt passage mellem 

beboelsen og mejeribygningen idet den gamle ”søjlehal” er blevet brudt ned. 

Beboelsen udmatrikuleres og sættes til salg primo 2022. Velegnet til storfamilie eller familie med 

hjemmekontor. 

 

Mejeribygningen vil løbende blive renoveret i takt med at idéer og behov dukker op. 

Til byens borgere lød det: ”Vi sætter i stand – I skal udfylde rammerne” 

Der blev spurgt ind til en evt. ”åben hus dag” så interesserede kan se lokalerne. 

Det følger Jesper og Thomas op på, evt. i samarbejde med Lokalrådet. 

Det forventes, at der kan indrettes måske op til 10 lejemål: 

Det kan f.eks. være ”Street Food,” Spisesteder, madmarked, Pop up sommersalg, kulturelle/offentlige 

arrangementer, erhverv omkring turisme og meget mere. Kun fantasien sætter grænser.  

Der blev spurgt ind til, om der evt. kunne komme en supermarkedskæde, hvilket fik et klart og tydeligt 

”nej” med på vejen. Bygningen er købt med hjertet, og dens charme skal bevares, ligesom den lokale 

inddragelse er vigtig. 

 

Valnøddevænget og de næste udstykningsplaner nord for Trævænget 

Kim Hvenegaard Jensen gav en status på den igangværende udstykning, og fortalte samtidig om de bump, 

der havde været på vejen fra drøm til virkelighed. 

En lang proces omkring Agervænget, der blev påbegyndt i 2012, og først er udbygget i 2021,   

problemer omkring kommunal backup i forhold til etablering af ældreboliger, hvor boligselskabet Domi 

havde vist interesse. 

Kim fortalte desuden om, hvordan man fra kommunal side har revideret i kommuneplanen og fjernet en 

mulig udstykning vest for Rudevej, men til gengæld inddraget et større område øst for skolen, idet et 

bofællesskab fra Aarhus havde ansøgt kommunen om evt. købt. 

Dette gav nogen debat, og vil blive taget op ved valgmødet. 

Udstykningen på Rudevej vil føre til et øget børnetal i området, hvilket allerede nu giver øget belastning i 

vuggestuen. 

En forælder er således blevet henvist til dagpleje, da forventet plads i vuggestue/børnehave først kan se pr. 

september 2022 

Fra Syrenvej til Saxild til Skole anlægges en sti. 

Langs markvejen er Kim pålagt at anlægge en 5 m bred sti til søområdet. 

Støjvolden beplantes med lav beplantning. 

 

Grundejerforeningen anlægger selv legeplads, men store sten til leg bliver udlagt ligesom en lille 

kælkebakke til de små vil blive etableret. 

 

 

Fremtidige drømme fra bygherre er at Vorbækken igen fritlægges. 

Vorbækgaard nedrives på sigt, men alleen vil bestå. 



 

Der har tidligere være tanker omkring anlæggelse af et lille torv, men denne er droppet, da handlen bør 

centreres omkring bymidten bl.a. trafikale hensyn. 

 

Den kollektive trafik blev drøftet, da den for nuværende ikke er befordrende for et opland i udvikling. 

Et stort ønske er, at bybussen bare hver 3. gang kunne slå en slag ud i oplandet. 

Cykelsti til Letbanen er påkrævet. 

Dette tages op på valgmødet. 

 

Ældreboliger 

Der var et ønske fra salen om at ældreboliger får høj-prioritet. 

Der er interesse for såvel leje- som ejerboliger. 

Muligheden for etablering af dobbelthuse blev nævnt. 

Stier til Folkeskoven 

Stisystemet til folkeskoven lader noget tilbage at ønske. Fra kommunal side ønsker kommunen at lodsejere 

af frivillighedens vej afgiver jord til stierne. 

Der er fra skovområdet bl.a. lavet til privat mands mark. 

 

Det synes som om, at man ”fifler” lidt med området og bruger bl.a. den nyplantede folkeskov som 

argument til at inddrage naturområdet ved stien bag skolen til bebyggelse uden hensyntagen til at stien 

benyttes af skoleelever, motionister med videre som gennemgangsvej til stranden, en vej der har fungeret 

som sådan siden skolen blev bygget i 1901 

 

Skovområder 

Hvornår må man som privatmand benytte skovområder lød et spørgsmål 

Kim fortalte, at skov over 5 ha må betrædes – også selvom der er flere ejere. 

 

Valgmødet den 2. november 

Også her var samtlige 101 stole i brug og spørgelysten var stor. 

 

Omkring stien bag skolen syntes det som om, at et glemslens slør var gået over politikerne, men flere ville 

dog gå hjem for at se/ gense kommuneplansforslaget 

Kollektiv trafik 

Flere partier var enige om, at området trængte til et skærpet fokus, men henviste samtidig til at vi kunne 

tænke i delebiler, elcykler, cykler, blafferbænke med mere, hvilket kan synes lidt arrogant. 

Der blev for flere sider påpeget at Saksild Lokalråd for år tilbage havde inviteret politikerne til seminar i 

Kulturhuset omkring netop kollektiv trafik og sammenbinding af land og by, samt af fælleslokalrådet ved 

den lejlighed udarbejdede et forslag til bybusdrift og ruter i oplandet. 

 

Ældreboliger 

Fra politisk hold var der pt størst fokus på Odder by og udviklingen der. 

 

Skolestrukturen 

Flere af partierne talte landskolernes sag og ønsker – uden at rulle tilbage – skolelederens rolle styrket.  

 

Tiden løb – og ikke alle emner nåede at blive debatteret 

 

/ Lisbeth 


