
Indbydelse til 

 

Borgermøde torsdag den 19. januar,  

klokken 19 til 21 i forsamlingshuset. 

”Udviklingsplan for Torrild” 

De sidste par år har lokalrådet arbejdet med at lytte til befolkningen i 

Torrild, for at kunne lave en udviklingsplan for Torrild lokalområde.  

Vi er nu så langt, at vi her omkring årsskiftet bliver færdige med det 

første udkast. Dette udkast vil vi gerne drøfte med jer inden vi kan 

sende den i trykken, som borgernes bud på hvilken udvikling vi ønsker 

os i byen. Vi har fokus på følgende udviklingsområder. 

• Trafik 

• Vækst 

• Natur 

• Fællesarealer, herunder Legeplads 

 

Planen vil blive lagt på Torrilds facebookside og lokalrådets 

hjemmeside inden mødet. Efter mødet vil planen blive tilrettet, 

husstandsomdelt og præsenteret ifm. Torrild Lokalråds 

generalforsamling d.23.marts. 

 

MØD TALSTÆRKT OP : VI HAR SØRGET FOR KAFFEN ! 

 

Til borgerne i Torrild lokalområde 

Fra Torrild Lokalråd 

December 2016  

Nyt fra lokalrådets bestyrelse: om vore trafikforhold og 

samarbejdet med kommunen, legepladsen, om en udviklingsplan 

for Torrild området og om et kommende borgermøde  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalrådet ønsker alle en glædelig Jul  

og et godt Nytår  

www.torrildlokalraad.dk e-mail: lokalraad@torrild.dk  



Trafikforhold 

Vi har været i løbende dialog med forvaltningen om forbedringer af 

trafikforholdene i Torrild, Der er en begrænset økonomi til rådighed så 

det er mindre ting der først bliver gennemført.  Foreløbig har vi fået 

gennemført afstribning langs vejen fra Torrild by til Skanderborg 

kommune. Dernæst er vi blevet lovet anlæggelse ag gangsti bagved 

autoværnet  ved rundkørslen ved Trinesvej/Kongshusvej, som mange 

har ønsket 

 Vand på vejen Bygaden/ Skolevej ud for nummer 4 og 10: 

Der er blevet lavet en faskine og forbedret et kloaktilløb. Vi er ikke helt 

tilfredse med kloakanlægget da den kan være til fare for bl.a. cyklister. Det 

har de lovet at kigge på.  

De nye kloakker på Krogstrupvej:  

De vil blive tilrettet snarrest, så de bedre kan tage vandet. Beboerne i svinget 

ved branddammen vil blive kontaktet for at høre hvad de har af forslag. 

Opgaven udbedres i løbet af vinteren  

Trinesvej mod rundkørslen. 

Der vil blive anlagt en grussti bag autoværnet inden sommer, som mange har 

ønsket.  

Vand på vejen på vandværksvej: 

Beboerne på Vandværksvej 19 bliver kontaktet og opgaven vil blive løst i 

vintermånederne. 

Afslag. 

Politiet vil ikke give tilladelse til at flytte byskiltene ud mod rundkørslen  

 

Legeplads 

En gruppe med Heidi Petterson som initiativtager, og i samarbejde med 

Lokalrådet, har gennem et stykke tid arbejdet med at få bedre legeforhold ved 

sportspladsen. Der er løbende orienteret herom ved borgermøder og der har 

været god opbakning til ideen. Projektet er opdelt i flere faser og de bliver 

gennemført løbene i takt med at økonomien falder på plads. På den korte bane 

er der tale om en ren legeplads. Senere kan der komme bænkesæt, Workout 

redskaber for de voksne, Multibane? Og hvad der ellers er opbakning til.  

De første 50.000 kr. til projektet er hjemme. Lokalrådet og Borgerforeningen 

har også meddelt at de er villige til at støtte projektet. Lige nu søges der på 

livet løs for at få flere penge i hus så legepladsen kan etableres til sommer… 

 

 

 


