Formandens beretning 2017/2018
Det er kommunernes ønske, at have en bred dækning af lokalråd, som
tilsammen dækker hele den pågældende kommune. Det er derfor vigtigt for alle
borgere på Uhrhøj, at vi har et lokalråd. Borgerne i lokalområdet bør bruge
lokalrådet som det direkte bindeled til kommunen som det er. Det har hele tiden
været, og er stadig det vigtigste for os i UhRe Lokalråd, at være aktive i forhold
til lokalsamfundet, til glæde for alle borgere på Uhrhøj. Samarbejde med de
enkelte foreninger, enkelt personer eller firmaer, og hjælpe med at skabe
kontakt til de rette folk hos kommunen.
Vi blev inviteret med, da en stor gruppe borgere havde besluttet sig for at slå i
bordet, og prøve at få taget VVM rapporten over den nye vej fra Vardevej og op
til Uhrhøj, op til ny vurdering og planlægning. Hvis den nuværende plan
udføres, vil det have konsekvenser for både dyreliv og vores skønne skov. Vejen
kan vi ikke undvære, men den må meget gerne etableres med størst mulig
respekt for naturen. Det bakker vi selvfølgelig op om i lokalrådet, og stiller os til
rådighed overfor.
Der er også en anden gruppe borgere som har vist sig at være ildsjæle, da de har
skrevet læserbreve m.m. for at gøre opmærksom på de farlige trafikale forhold
som cyklister udsættes for dagligt. Det er lige fra de mindste skolebørn og til de
voksne, som oplever forskellige regler for hvordan man skal forholde sig i
trafikken, selv indenfor det samme område. Det giver næsten sig selv at det
skaber forvirring. Det bakker vi naturligvis også op om i lokalrådet, og stiller os
til rådighed overfor.
Fælles for begge de nævnte borgerdebatter er, at der åbenbart findes mange
ildsjæle her på Uhrhøj, som gerne ofrer lidt tid på at gøre opmærksom på de
problemstillinger som de oplever her på Uhrhøj. Det synes vi i UhRe Lokalråd
er helt fantastisk, for det må jo så absolut betyde, at vi kan opnå endnu mere
opbakning til lokalrådet og dets virke i fremtiden.
UhRe Lokalråd var med, da det nye multihus blev indviet, den 19. juni. Det var
et forrygende arrangement, med deltagelse af flere politikere fra Vejle Byråd.
Det var skønt, endeligt at kunne begynde at tage de nye faciliteter i brug, selvom
det jo af naturlige årsager var i en lidt amputeret udgave, da vores gode gamle
hal desværre var brændt ned. Den var jo ellers en del af det samlede multihus
projekt, så det var en aften med blandede følelser.
Vi hjalp til da Uhrhøj Fester (Hover Byfest og Planetløbet har indgået dette
samarbejde) afviklede deres arrangement, med forhindringsløb og diverse andre
aktiviteter. Vi bakker naturligvis også op om at skabe større sammenhold og
mere socialt samvær på Uhrhøj. Overskuddet går til fælles formål på Uhrhøj.

Vi havde vores flotte nye messestand og vores pavillon med ved flere
arrangementer hen over sommeren og efteråret, og gør meget for at være synlige
i lokalområdet, når vejret tillader det. Det vil man komme til at opleve meget
mere i 2018. Vi kan kendes på vores logo bagpå vores jakker, t-shirts og skjorter,
og vi er altid parat til at lytte og modtage forslag, eller svare på spørgsmål om
igangværende projekter.
Vi har lagt flyers med i et af Notabene bladene, for også at gøre lidt ekstra
opmærksom på vores eksistens. I den forbindelse har vi også fundet frem til et
slogan som lyder: ”Din idé er vores mission”.
Vi arbejder videre på at få etableret hjertestartere ved Hjertebageriet og ved
Børnehuset Gaia, blandt andet i samarbejde med erhvervsdrivende på Uhrhøj.
En god dækning af hjertestartere og hjerteløbere, er yderst vigtigt og redder liv.
Vi har fået bekræftet, at vores henvendelse omkring lysregulering i krydset ved
bageren er på Vejle Kommunes liste over “mindre anlægsarbejder” for perioden
2018-2021. En borgerhenvendelse vedr. muligheden for at få en cykelsti langs
Jellingvej mellem Søvej og Egevej retning Jelling (langs græsarealet ved
busholdepladsen red.), kunne måske indarbejdes i samme projekt.
Skilt ved Høgsholtvej/Petersmindevej som forbyder kørsel med tunge køretøjer,
er rettet/ændret, og bygherrer og entreprenører er blevet gjort opmærksomme
på disse regler af kommunen, og de er derfor henvist til kørsel ad Hovertoften i
stedet for. Om dette og hastighedsgrænsen overholdes, er op til politiet at
kontrollere.
Vi sørger for at få lavet reflekser i løbet af året, så de er klar til uddeling til
næste efterår. Vi har desværre haft en del udfordringer undervejs, så vi har ikke
kunnet nå det til sidste efterår.
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