Til borgerne i Torrild lokalområde

Odder Kommune – Trafiksikkerhed – COWI analyse
Odder Kommune har bestilt COWI til at udføre en trafiksikkerhedsinspektioner af 7 bygennemfarter, der fortrinsvis gennemskæres af
overordnede vejnet (tidligere amtsveje). Det drejer sig om følgende byer:
Rørth, Saksild, Hov, Ørting, Hundslund, Fillerup og Torrild.
Lokalrådene i de enkelte områder er inviteret til at deltage i
trafiksikkerhedsinspektionen. Bestyrelsen for Torrild Lokalråd vil være
repræsenteret ved denne inspektion ifm. Nygaardsvej/Konghusvej, der
forløber gennem byen. Inspektionen er planlagt til d.4.maj 2017.

Fra Torrild Lokalråd
April 2017
Nyt fra lokalrådets bestyrelse:
•
•
•

Referat af generalforsamling i Torrild Lokalråd
Torrild Udviklingsplan
Odder Kommune – Trafiksikkerhed – COWI analyse

Opgaven for COWI har følgende overordnede formål:
› Trafiksikkerhedsinspektionen skal afdække trafikale forhold, der er til fare
for trafikanter, og om der er forbedringsmuligheder for trafiksikkerhed og
tryghed.
› Besigtigelserne/inspektionerne gennemføres som fælles inspektioner, hvor
der er deltagelse af repræsentanter fra kommunen og personer fra COWI.
Overordnet laves der en vurdering af uheld, hastighed, faciliteter for bløde
trafikanter, skolevej, utryghed, bustrafik, trafik, vejudstyr mm. Det aftales
nærmere om der skal være fokus på udvalgte temaer i de enkelte byer.
› Der udarbejdes et projektblad for hver bygennemfart med nærmere
beskrivelse af strækningen med kollisionsdiagram, hastighedsmålinger,
fotos, beskrivelse af ulykker, analyse, hypotese og løsningsforslag med
prisoverslag.
› Udover projektbladene laves der en samlet afrapportering med beskrivelse
af opgaven. Herunder vil der indgå et overordnet idékatalog for mulige
trafiktiltag, der kan medvirke til forbedring af trafiksikkerheden på
tilsvarende bygennemfarter (bystrækninger) i Odder Kommune.

HUSK: STØTTEFEST FOR TORRILD LEGEPLADS OG FITNESSBANE…
TORRILD FORSAMLINGSHUS LØRDAG D. 22. APRIL 2017
Spisning fra kl.18:30 – Musik til dans og fest fra ca. kl.20:00

Torrild Lokalråd kontaktinformation:
www.torrildlokalraad.dk

e-mail: lokalraad@torrild.dk

TILMELDINGSFRIST ER D. 17. APRIL TIL HEIDI PETTERSSON TLF. 20629853
ENTEN VIA OPKALD ELLER SMS (BEDST MELLEM KL. 08.00 OG 20.00).

Referat af generalforsamling i Torrild Lokalråd
Torsdag den 23.3 2017
1. Valg af dirigent og referent: Mogens valgt som referent og Palle valgt som
dirigent
2. Formandens beretning: Hans Erik fremlagde bestyrelsens beretning, den kan
findes i sin fulde længde på Torrild lokalråds hjemmeside. HE kom ind på
udviklingsplan, lokalrådets rolle, samarbejdet med kommunen, samarbejdet med
de andre 9 lokalråd. Vi har også arbejdet med den måske kommende jernbane og
skoledistrikter. HE fortalte at arbejdet i lokalrådet er overkommeligt og vi er
gode til at fordele arbejdet. Torrild har modtaget 50000 kr. fra lokalrådspuljen til
legepladsbyggeri. Vi har fået gennem ført en række mindre forbedringer i byen i
samarbejde med Vej og park. Der kommer bl.a. en sti bagautoværnet på
Trinesvej. Alt i alt synes vi at vi i 2016 har levet op til lokalrådets formål.
3. Regnskab: Mogens fremlagde regnskab. Legepladsens regnskab administreres
af lokalrådet
4. Ingen indkomne forslag
5. Valg: Mogens Bedsted, Fie og Henrik er på valg. Mogens Bedsted genopstiller
og blev valgt. Jesper Jensen opstiller og blev valgt. Bestyrelsen får bemyndigelse
til selv at supplere bestyrelsen til den manglende plads. Hvis det lykkes er Eigil
Rasmussen, Thorkild Andersen og Gert Frederiksen valgt som suppleanter
6. Evt.: Vi skal have koordineret samarbejdet i Torrild bedre. Svar: det arbejde er
allerede i gang i Borgerforeningen regi med udarbejdelse af ny hjemmeside. Stor
ros til borgerforeningen for initiativet
Tak til Heidi for kage og tak til Palle for god mødeledelse.

Udviklingsplan for Torrild
Vi har nu været igennem en proces med udarbejdelse, borgerhøring, revidering
og endelig fremlæggelse af en ny, samlet Udviklingsplan for Torrild.
Udviklingsplanen for Torrild er et værktøj til at fastholde dialogen og
samarbejdet mellem borgerne og den kommunale forvaltning, om udviklingen af
lokalsamfundet i Torrild.
Udviklingsplanen skal være et levende dokument, hvor input og ønsker kommer
løbende fra borgerne i lokalsamfundet eks. ved afholdelse af borgermøder.
Ønskerne indskrives i udviklingsplanen, som kan indgå som lokalsamfundenes
bidrag til lokal udvikling og overordnet til Odder Kommuneplan.
Lokalråds bestyrelsen fungerer som indsamler af ønsker og udarbejder/ reviderer
udviklingsplaner som idegrundlag for lokal udvikling og input til Odder
Kommuneplan.
Den nye, aktuelle 'Udviklingsplan for Torrild' finder du på
www.torrildlokalraad.dk/udviklingsplan

