V20170323/helh
Formandsberetning for Torrild Lokalråd, 2016-2017
Torrild Lokalråds formål er ganske kort:
•
•
•

At være lokalområdets talerør til det offentlige, andre lokalråd m.v.
At arbejde visionært og struktureret med områdets udvikling – herunder fysiske, kulturelle
og demokratiske værdier,
At synliggøre Torrild og omegnens unikke værdier og dermed gøre området til et endnu
mere attraktivt sted at bo, leve og virke

Lokalrådets dannelse er bla. en virkning af centraliseringen af den kommunale ledelse og dermed
en del af det kommunale styres historiske udvikling
Geografisk dækker Torrild lokalområde det gamle Torrild sognekommunes distrikt, og området har
samme udstrækning som nuværende Torrild kirkesogns område
Torrild Lokalråd holdt senest ordinær Generalforsamling (GF) d.17.marts 2016, hvor der blev valgt
en bestyrelse til at varetage opgaverne. Bestyrelsen bestod efter denne GF samt efterfølgende
konstituering af følgende:
•
•
•
•
•
•
•

Anne-Sofie (’Fie’) Terp, Krogstrupvej 134
Heidi Pettersson, Vandværksvej 1
Hans Erik Lykke Hansen, Bygaden 13A - formand
Henrik Iversen, Præsthøjvej 137
Mogens Bedsted, Vandværksvej 2 - kasserer, næstformand
Rene Sinnbeck, Bygaden 26 (suppleant)
Thorkild Andersen, Bygaden 24 (suppleant)

Vi har i perioden forsøgt at organisere vores arbejde ved bla.:
•
•
•
•
•

5 ordinære bestyrelsesmøder i Torrild Lokalråd – april, juni, september, november, februar
Fællesmøde med andre Lokalråd i Odder Kommunens regi den 24. maj 2016
Fællesmøde mellem Lokalrådene
Fordelingsrådsmøder med de øvrige Lokalråd
Borgermøde ift. første udkast til Udviklingsplan for Torrild d.19.januar 2017 – efter
planlægningsmøde d. 16 januar
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De store arbejdsområder har været:
Trafikforhold
I marts måned 2016 henvendte bestyrelsen sig til forvaltningen med anmodning om en fælles
besigtigelse af trafikforholdene i Torrild lokalområde. Trafikbesigtigelse fandt sted den 20. april
2016 og fra forsamlingshuset gik vi ad forskellige ruter rundt i byen.
Ved vor afsluttende samtale fremsatte vi ønske om bl.a. fremtidsprognoser for trafikkens udvikling
– og naturligvis ønsker vedrørende de forhold vi har set.
Undervejs i besigtigelse fik vi lovning på tiltag vedr. kloakforhold i Krogstrup og på Skolevej og vi fik
lovning på anlæggelse af ”fortov” bag autoværnet, alt når årstiden er til det. Og tiltag i forbindelse
med store mængder vand på Vandværksvej.
I samarbejde med Martin Hauge, som er lokalrådets ”forbindelsesled” til forvaltning og byråd
skrev vi den 21. juni 2016 en beskrivelse af besigtigelsen og den uddeltes lokalt.
Den 20. august 2016 indsendte vi en henvendelse til forvaltning og byråd med lokalrådets forslag
til trafikforanstaltninger i Torrild – disse forslag er bl.a. inspireret af den trafikregulering, som har
fundet sted i Søvind, og som forvaltningen rådede os til at se på.
I starten af marts måned 2017 har vi endnu ikke fået svar fra kommunen på vor henvendelse. Men
her midt i marts har vi fået oplyst, at kommunen har ”ansat” COWI til et ”samarbejde” om
trafikforholdene i Odder kommune, og at kommunen er interesseret i vor medvirken.
Vi har fået svar på besigtigelsen fra politiet. De har godkendt småting i forhold til
trafiksikkerheden.
•
•
•

•
•

Der kommer hajtænder ved Bygaden / Haldshavevej.
Der kommer 40 km tavler op ved svinget på Krogstrupvej.
Der kan sættes skilte op på Vandværksvej med 40 km fartbegrænsning, hvis der kommer
fartdæmpende foranstaltninger. Beboerne Vandværksvej opfordres til at finde sammen og
komme medforslag til fartdæmpende foranstaltninger.
Der kan IKKE laves generelle hastighedsbegrænsninger på Krogstupvej.
Beboerne langs landevejen opfordres ligeledes til at finde samme og komme med forslag til
at øge trafiksikkerheden ud fra beskrivelsen.

Der har i d.28. november 2016 igen været gennemført besigtigelse m. forvaltningen angående sti
bag autoværn ved rundkørsel. Det er aftalt at Vej og Park vil sørge for, at området bag autoværnet
vil blive jævnet med stabilgrus ovenpå græsbevoksningen; græsset bevares, fordi det holder på
jordfundamentet/-volden. Arbejdet vil blive udført, når vinteren er ovre. Og fremover vil
kommunen et par gange om året slå græsset – som den også gør op gennem byen.
Bestyrelsen vil løbende følge op på de ting der ”hænger” efter besigtigelsen (Torrild Lokalråd
Opgaveliste.)
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Udviklingsplan Torrild
En udviklingsplan 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.
Lokalrådet fungerer som indsamler af ønsker og udarbejder/reviderer udviklingsplaner som
idegrundlag for lokal udvikling og input til Odder Kommuneplan.
De sidste par år har lokalrådet arbejdet med at lytte til befolkningen i Torrild, for at kunne lave en
udviklingsplan for Torrild lokalområde.
Første udkast har været præsenteret og drøftet på Borgermøde i Torrild Forsamlingshus
d.19.januar 2017, og siden revideret til endelig fremlæggelse d.23.marts 2017.
Vi har fokus på følgende udviklingsområder – og enkelte har meldt sig til at deltage i det videre
arbejde:
•
•
•
•

Trafik - herunder ’udsmykning’ af eks. rundkørsel, blomsterkummer mv.
Vækst
Natur
Fællesarealer, herunder Legeplads

Lokalrådspulje:
Odder kommune har stillet en pulje til rådighed (2016 kr.250.000,-) som Lokalrådene i fællesskab
kan disponere over.
Der blev nedsat et fordelingsråd af formændene for lokalrådene, som forestår retningslinjer,
prioritering og tildeling af midlerne.
Følgende er itv. disponeret af denne pulje:
•
•

•
•

Kr. 10.000,- som driftstilskud til alle etablere Lokalråd i Odder Kommune – Boulstrup,
Dyngby, Gylling, Hou, Saxild-Nølev, Alrø, Hundslund, Ørting-Falling, Torrild
Kr.20.000,- som økonomisk tilskud efter ansøgning via Gylling Lokalråd til Gylling
Forsamlingshus, som har et akut behov for at få udskiftet deres varmeanlæg før
fyringssæsonen
Kr.50.000,- som økonomisk tilskud efter ansøgning via Torrild Lokalråd til
renovering/etablering af lokal legeplads på fællesareal
Kr.50.000,- som økonomisk tilskud efter ansøgning via Hou Lokalråd til
renovering/reetablering af ’Kyststien’
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•

Kr.20.000,- som økonomisk tilskud efter ansøgning via Boulstrup Lokalråd ifm. opstilling af
motionsredskaber på fællesareal

Kommunen har ønsket at det enkelte lokalråd udarbejder en udviklingsplan, som blandt andet kan
danne grundlag for ansøgninger til de resterende midler fra Odder Kommune
Retningslinjer for ansøgninger mv. er blevet udarbejdet i fællesskab mellem Lokalrådene.

Torrild Legeplads og Fællesareal:
Projektet er til gavn for alle beboere i Torrild – børn og voksne. Der er pt. ca. 106 børn i Torrild
mellem 0 og 16 år, og et gammelt faldefærdigt gyngestativ er, hvad der er tilbage af oprindelig
legeplads på området. Det er et ønsker at gøre fællesskabet endnu større i Torrild, og give børn og
voksne endnu større grund til at mødes – skal give trivsel og velvære.
Torrild Lokalråd er med i dette projekt, fordi legepladsen skal etableres i et samarbejde med
kommunen, da den skal ligge på kommunens jord og indrettes efter kommunale regler m.m.
Itv. er der givet tilsagn om midlerne den kommunale pulje og lidt fra Tage Andersen Fonden.
Initiativgruppen arbejder videre med yderligere fundraising.
OBS: HUSK der er indkaldt til støttefest d.22.april…

Andre forhold
Kommuneplaner og andre kommunale tiltag
Kommunens forslag til lokalplan for 2017-2029 blev lagt på Torrild Facebook med opfordringer til
lokale borgere om at kigge den igennem. Bestyrelsen har også nærlæst lokalplanen. Vi har bla.
stillet forslag om at krogstupvej 3 kan komme indenfor afgrænsningen, således at der kan bygges
der.
Kommentarer fra lokalråds bestyrelsen til forslag til lokalplan for 2017-2029 er fremsendt samlet
til Odder Kommune, og vil indgå i det videre politiske arbejde med planen.
Jernbanelinjeføring: En ny linje vil krydse gennem Torrild lokalområdes sydvestlige del.
Bestyrelsen beslutter at henvende sig til kommunen med ønske om høring i sagen. Det ser ud til at
linjeføringen omkring Torrild indtil videre har lange udsigter.
Skoledistrikter i Odder kommune, restrukturering – Kommunalt oplæg til høring blev på Torrild
Facebook med opfordringer til borgere om at kigge den igennem og tage aktion ift. høringen.
Bestyrelsen for Torrild Lokalråd havde den opfattelse, at der er rimelig lokal tilfredshed med
skoledistriktsordningen (som der har været høring om). Torrild vil kun i meget begrænset omfang
blive berørt.
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Evaluering af bestyrelsens arbejde: Bestyrelsen har foretaget en lille selvevaluering af eget
arbejde. Bestyrelsen er enige om, at bestyrelsen har formået at aktivere forvaltning/byråd til
diverse nyttige, mindre tiltag i lokalområdet, og at en del lokale beboere har været/er blevet lokalt
aktive.
CVR nr. til Torrild Lokalråd: Der er blevet oprettet CVR nr. til Torrild Lokalråd: 38072331. Fremgår
nu af hjemmesiden under Kontakt.
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