
Referat 

Møde mellem ØU og Gårde den 20. august 2018 

 

Præsentation af medlemmerne i ØU 

 

Inga skitserer vedtægterne for ØU, og klarlægger hvordan udviklingsrådet er sammensat. 

Opfordre alle til at komme til årsmødet og gøre sin indflydelse gældende.  

 

 

1. Ukrudt i fortov vest for banen 

Jørgen Jelling (vejformand i Varde kommune) har været med på byrundtur. Ukrudt og 

myrer i fortovene skal man selv sørge for at holde nede – og man har pligt til at holde 

sine fortove.  

”Giv et praj” kan bruges til at sende beskeder til Varde kommune, hvis der er noget de 

skal gøres opmærksomme på (manglende lys i lygtepæle, huller i vejen, ujævne fortove 

m.m.) 

 

2. Snerydning vest for banen 

Gennemgående veje har kommunen pligt til at rydde. Stikveje har de ikke pligt til at 

rydde. Fortove har man som husejer selv pligt til at rydde. 

 

3. Hvad sker der med kroen 

Flemming har taget mange billeder af kroen og sendt til kommunen. Efter kroen har 

været på tvangsauktion, er den nu blevet solgt. Det er så vidt vides planen, at den skal 

rives ned.  

 

4. Dårligt fortov på venstre side af Svanehøjvej 

Jørgen Jelling har set på problemet og anerkender, at der er steder, der skal rettes op 

på. I løbet af efteråret kommer han igen sammen med en brolægger og kigger på det. 

Flemming deltager på byrundturen. 

 

5. Evt. 

Broen: 

En markering med en hvid og rød pil hen over broen for at hjælpe med at dirigere 

trafikken m.h.t. kørselsretning. Der er rigtig dårlig udsyn hen over broen. 

Fortovet ønskes forlænget. Der er sat kantsten, så det er kun fliser, der mangles. 

 

En tak til ØU for det arbejde de lægger i lokalområderne. 

 

Rolle-Rock er nomineret til en landsdækkende kampagne, som hedder ”Fantastiske 

Fællesskaber”. Vinderen findes ved sms-afstemning, som starter den 3. september. Fredag 

den 14. september kommer der et indslag i TV Syd.  

  

En opfordring til at sende datoer og omtaler af arrangementer til Jesper, så det kan 

komme på hjemmesiden og i kalenderen. Hjemmesiden hedder www.olgod.dk 

 

 

Ref./Rikke Schønning, ØU 

http://www.olgod.dk/

