Dagsorden til lokalsrådsmødet tirsdag d. 01.06.2021 kl. 18.00
Grundet Corona afholdes mødet på Solsortevej i Thyregod

1: Lillian / Willy kommer og fremlægge et foreslag om biodiversitet (18.00 – 18.30 )
De steder hvor der slås græs skal der laves “Vild med vilje” Jean kontakter Anne Dorte Elkjær fra
Vej og Park. Lillian og Willy laver en plan over de steder hvor det giver mening at lave “Vild med
vilje”
2: Parkering på grusplads med lastbiler over for LCD Hastrupvej 5 ved Thyregod A/S
Jean kontakter Vej og Park for at se hvilke løsninger de har, eller kan komme med.
3: Årsmøde ?
Afholdes onsdag d. 11. August kl. 18.30

4: Opfølgning på projekt skov ved Skovlunden
Der er stor tilfredshed med det udførte arbejde i skoven mellem Søndergade / Skovlunden (1.
Etape) alle borger synes det er gået så godt.
5: Banner til DM i cykling / underskrift indsamling GDPR ! / Cykelsti til Vesterlund
Jean laver banner med slogans til cykelsti projektet Thyregod-Vesterlund. Underskrift indsamling
med sedler i Brugsen osv. er ikke tilladt, det skal gøres digitalt.
6: De 5 nye byggegrunde Solsortevej skal se præsentabel og indbydende ud
Juridisk afdeling i Vejle Kommune sørger for at det sker når de byggemodnes, på de 5 grunde er
der byggepligt.
7: Foreslag til trafik og parkering Søndergade / Borgergade (udvalg nedsættes)
Christian F. Ove K. Og Jean D. Afholder første møde i udvalget onsdag d. 30 juni, udvalget
kommer med et samlet oplæg til Søndergade/Borgergade. Senere vil udvalget indkalde borgerne
til et fællesmøde hvor resultatet af udvalgsarbejdet bliver fremlagt til demokratisk godkendelse.
Der er mulighed for at komme med i udvalget ved at kontakte Lokalrådet på mail@tvlokalraad.dk
8: Renovationsarbejderne kørsel i vores by samt hele kommunen
Ove tager billeder af renovationsbilen som dokumentation inden vi henvender os til kommunen.

9: Belægning på trappe og sti ved kroen
Vi dokumenter problemet inden henvendelse til kommunen.
10: Siden sidst
Thomas besøgte FREM Thyregod på station som havde planer om en ny multibane, FREM ville
gerne have en anbefaling fra Lokalrådet til projektet, det skulle sendes med når FREM søger
fonde som vil gå ind i projektet.
11: Næste møde
Næste Lokalråds møde er onsdag d. 7 Juli 2021 kl. 18.00
12: Evt.
Jean poster email fra Peter S. Omkring Repaircafe og lidt omkring DM i cykling i vores område på
vores SoMe platforme.

