
Borger møde 19092019 mellem ØU og Strellev Sogneforening. 

 

ØU formand Inga Andersen fortæller om hvad formålet er med ØU og hvorledes og hvordan de mindre 

byer/sogne i ØU området kan få hjælp og glæde af samarbejdet. 

 Vil gerne have et bump udenfor forsamlingshuset. Carl foreslår at Strellev sender et officielt brev til 

ØU. 

På sidste møde i Strellev Forsamlingshus blev Strellev Sogneforening ”indstillet” til at modtage 10.000. Det 

blev aldrig til noget! Hvad skete og kan vi få ØU’s hjælp til at komme igen, nytter det noget? 

 Den bliver behandlet på budgetforhandlingerne. Den skal ligge som løbende driftsudgifter. 

 

Stort gyngestativ er desværre blevet kasseret af Varde kommune, modellen laves ikke mere, derfor kan der 

ikke indkøbes nye reservedele. Nyt gyngestativ er nødvendigt. Strellev Sogneforening har behov for ØU’s 

hjælp til at få tilskud af Varde Kommune. Investeringen er mellem 15 og 20.000 kr. 

 Strellev Sogneforening sender en ansøgning til ØU om hjælp til gyngestativ, så ØU kan behandle 

den på mødet 10/10-19 

 Ønske om at der gives tilskud til vedligehold til cykelbanen.  

- Det blev foreslået at Strellev-Lyne GU skal søge foreningstilskud. 

 

Cykelsti 1. del (fra Mejlvang til Baunshøjvej) Hvad er Kommunens planer med cykelstier og hvorvidt kan 

man forvente/tro på det bliver realiserbar. 

 Der mangler en detaljeret plan over projektet.  

 Der er ikke penge til det pt. Kommunens midler til sådanne projekter er disponeret for 2019 og 

2020.  

 Skolebørn prioriteres højere – Husk at fortælle om alle skolebørn, som har brug for en sikker 

cykelsti. Det er en farlig vej at cykle på for dem. Der er meget og tung trafik.  

 Anmod om at få lavet en trafiktælling med henblik på en evt udvidelse af vejen. Vælg det rette 

tidspunkt at få den foretaget på.  

 Er alle lodsejere stadig med på at ville afgive jord til en cykelsti?  

 

Eventuel 

 


