
Kreativ Gruppe omkring By forskønnelse 

 

Møde ved Byens Plads/Genforeningsstenen 5. august kl. 16.30 

Fremmødte: Ole, Mads, Jacob, Ingrid og Lisbeth 

Fraværende: Helle 

 

Gruppen var enige om, at pladsen tegnede rigtig fint, Info-tavlen er utrolig flot og den model der køres 

videre med, dog med forskellig udstansning alt efter område. 

Der var i gruppen et ønske om at Byens Plads bliver ”Spot-punktet” for Saxild og dermed en rigtig ”Byens 

Plads”, hvor man kan sidde og få en hvil uanset om man er borger i byen eller blot på trave- eller cykeltur. 

 

Det betyder, at vi skal forhøre os hos Bylauget om muligheden for det. 

Lisbeth kontakter Lars Kreutzfeldt. 

Hvis muligheden er der, er gruppens forslag og videre plan: 

 

Byens Plads var byens gamle Tingsted. 

Det illustreres ved en cirkel af sten – evt. forbundet med  formede egeplanker 

 

Stenkunsten står Ingrid for – træarbejdet står Mads og Jacob for. 

 

Helle og Jens Ejler har doneret en gammel møllesten fra Eriksminde til projektet. Den indtænkes som bord 

på området. 

 

Ingrid havde mange forslag til stenkunst. En bog kunne være et fint bud, idet den kunne symbolisere 

byloven, men om det blev for meget på et sted, var svært at vurdere. 

Ingrid ser på mulighederne. 

Forslag til andre områder: Sten med f.eks. en søstjerne eller en fugl, sten som en spire, hjertesten med 

videre. 

Tanken om at hjerterne gik igen, syntes fin. Vi har hjerterne med/ fællesskab/ forbundne hjerter osv. 

Træ til bænkene skal være fra lokale gårde. 

Placering af Tingsted: 

I samme side som Infotavlen men længere tilbage. 

 

Pladsen mangler ”liv” – græsset gror dårligt. Hvad kan peppe op? 

Forslag: En blomstereng eller bede med vilde blomster. 

Ole Grøn foreslog en blomsterblanding der selvsår sig og derfor kun skal sås en gang. 

Sås i grus. 

Forslag til placering er området hvor ”Byens juletræ” står. Så kan træet pynte, når blomsterne er visne. 

1 træ:. 

1 Paradisæbletræ blev foreslået. Det er ikke så voldsom og smuk hele året 

Placering ikke bestemt. 

Stuart kontaktes for pris på træ/træer. 

Lisbeth havde foreslået en hæk af lavendler omkring området, men der var enighed om, at det ikke 

umiddelbart harmonere med det lidt vilde look, men er en mulighed, der kan stå åben til et senere 

tidspunkt, hvis det viser sig fornuftigt at afgrænse. 

 

Pladsen for den tidligere miljøstation: 

Vi indlemmer ikke pladsen i Byens Plads, men vil gerne bevare den med kommunalt bord/bænkesæt, 

skraldespand og evt. et par blomsterkummer. 

Når alle spotpunkter er etableret så evt. med en plexiglasplade på bordet med et kort over Saksild og 

Omegns Spotpunkter og stier. Lisbeth holder kontakten med Driftscenteret om ønsker/videre forløb. 



Sidste del af mødet foregik i Mads’ have. 

Gruppen var enige om, at 2 spotpunkter gerne skal stå færdig i år. 

 

Rude er udsat, da der er store udfordringer i forhold til en placering. Der skal researches en del mere i 

området. 

Næste spotpunkt bliver derfor Nølev eller Norsminde. 

Lisbeth kontakter Allan Rabjerg, Nølev (medlem af Lokalrådet) samt evt. Hans Mogensen, Menighedsrådet 

samt Mie fra Krydsfelt Norsminde. 

Vi vælger det punkt, der er mest oplagt at gå til ud fra engagement fra området. 

Hvert punkt skal indeholde: 

1 infotavle 

1 bænk/siddeplads 

1 Træ + vegetation 

Stenkunst. 

Håbet er, at de tildelte 15.000 kr. fra Fælleslokalrådet kan række til 2 steder (Saxild + det valgte sted) 

Stenkunsten kan evt. udskydes på Spotpunkt 2 til senere, men som udgangspunkt er målet færdiggørelse af 

de to områder. 

Pris for infotavle ca. 6.000,00 

Pris pr. Træbænk ca. 1.000,00 

Pris for træ/vegetation/grus/plantning? 

Pris for stenkunst: Forskelligt afhængig af størrelse, antal mv. 

Infotavler Layout (klargøring til tryk) betales evt. af Lokalarkivet som et led i formidling af den lokale 

historie. Selve metaltrykket indgår i infotavlens pris.  

På sigt kan der ønskes spotlys på kunstværkerne. 

Muligheder i Saxild undersøges i første omgang. 

 

Spotpunkter skal som udgangspunkt gerne være i 

Saksild, Rude, Nølev, Assedrup, Norsminde og Kysing. 

 

 

Som et PS: 

Lisbeth har talt med Helle. Vi afdækker mulighederne for søgning af sponsorater og nye ansøgninger. 

Mail sendt til Norsminde og Nølev 

Krydsfelt Norsminde har bestyrelsesmøde den 17.8. herefter vender Mie tilbage 

Allan i Nølev er orienteret om denne dato 

 

Mail sendt til Lars Kreutzfeldt med forespørgsel. 

Hvis projektet i Saxild ikke kan fuldføres, indkalder Lisbeth til nyt møde, så andre muligheder kan afdækkes. 

OBS 

Helle ny mailadresse: hellesaksild@gmail.com 

Jacob: jacoblundmx@gmail.com 

 

Ref./ Lisbeth 
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