Formandens beretning 2018/2019
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 fik i efteråret indkøbt og udleveret reflekser til alle børn på Uhrhøj, til
uddeling i institutionerne og på Petersmindeskolen. Det er skønt at se børnene
iført reflekser med vores logo på. Nu kan de færdes mere synligt rundt på
Uhrhøj.
En borger henvendte sig vedrørende beskidte fliser/fortov langs Jellingvej, og
om det måske var noget som vi kunne tage os af? Det fulgte vi op på og det førte
til at vi nu er blevet lovet, at der rengøres fortov langs Jellingvej i samme
arbejdsgang som cykelstien op gennem skoven.
2019 byder på en masse spændende ting. Petersmindeskolen kan begynde at
anvende sine nye faglokaler, og Multisalen bliver snart til en Multihal, da det var
muligt at vi kunne få, ikke bare én ny hal men ligefrem halvanden hal, så vi i alt
ender med at have 2 hele haller. Det glæder vi os til. Der afholdes indvielse af
den nye Petersmindehal søndag den 19.05.2019 med et stort familie
arrangement, og vi vil naturligvis være til stede og hjælpe til. Her kan i møde os
og komme med forslag og idéer til hvad vi skal arbejde med.
Det er med stor beklagelse at vi ikke har kunnet tilbyde Uhrhøj et samlingssted,
som vi har ønsket det gennem de sidste 3 år. Det er desværre blevet umuliggjort
af hensyn til nybyggeri. Det er åbenbart vigtigere for embedsværket at få tegnet
byggegrunde på alle grønne arealer, så vores store idéer er dermed gået i vasken.
I hvert fald er vi nødt til at droppe tankerne om Uhrhøj Legepark, og afvente
det videre forløb med diverse beslutninger fra kommunens side.
Vi arbejder videre med at få etableret et legetårn ved søen på Søvej, som en
gruppe borgere har ønsket. Der er afsendt en ansøgning om byggetilladelse, da
vi har fået godkendt vores skitsetegning af Vejle Spildevand som ejer
undergrunden, og Vejle Kommune som står for arealernes vedligeholdelse
ovenpå. Der vil blive oprettet en forening som skal stå for at indsamle midler til
etablering, og som i samarbejde med lokalrådet skal sørge for løbende
vedligehold.

Lyskrydset ved Hjertebageriet bliver snart en realitet og vi er meget positive
overfor projektet. Vi har i samarbejde med Lars og Hanne fra Hjertebageriet,
haft en konstruktiv dialog med kommunens vejafdeling gennem projekteringen,
og vi føler at vi har fået medtaget alle de ønsker og kritikpunkter som vi har lagt
frem. Kommunens vejafdeling har været meget imødekommende hele vejen. Det
bliver spændende at følge udviklingen for bedre og mere sikker færdsel for
gående og cyklister, og nemmere færdsel for biler fra Egevej og Høgsholtvej. Det
bliver virkeligt godt. Vi er blevet lovet at der sker noget primo 2019, så det er jo
snart :)
Desværre vil det jo betyde lidt kaotiske tilstande mens det står på, men vi håber
at borgerne vil udvise tålmodighed, og tænke på hvor godt det bliver når det står
færdigt :)
Vi har vores flotte messestand og vores pavillon med ved arrangementer hen
over året, og gør meget for at være synlige i lokalområdet, når vejret tillader det.
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.
”Din idé er vores mission”
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