Fællesmøde Thorsager Bylaug og Thorsager Distriktsråd den 1. april 2019
Fremmødte: Klaus Mikkelsen, Troels Nautrup, Asbjørn Villadsen, Tommy Larsen, Jørgen Glerup, Keld
Madsen, Hanne Konradsen, Karsten Thomsen, Steen Andersen, Hanne Laursen
1. Velkomst og valg af referent
Hanne – distriktsrådet
2. Letbane åbning, Thorsager Station, festligheder
Tilkøb til en linjeføring sætter en ny sikkerhedsgodkendelsesproces i gang og derfor åbner
Thorsager og Hessel først til august, mens resten af strækningen åbner midt i maj. Dog søges der
dispensation til at toget gør holdt på Thorsager Station på åbningsdagen i maj. Hanne og Boye
planlægger festlighederne på vores station og deltager i møder derom sammen med kommunen og
de øvrige 4 distriktsråd. Stationen er færdig og distriktsrådet er kaldt til møde den 23/4 til
gennemgang af stationen.
3. Trafikplan for Thorsager. Kommunale vurdering/udspil
Stationsvej; der er nu afsat ½ million til projektering i 2019 så arbejdet kan gå i gang i 2020.
Kommunikationen med kommunen er blevet bedre. Vi har fået udkast til forslag for hvordan de
bløde trafikanter kan tilgodeses i trafikplanen. Vi får et møde med kommunens vejafdelingen samt
konsulenterne fra Ramböll. Dette vil, efter et møde i distriktsrådet og et med Bylauget,
afstedkomme et offentligt borgermøde i forsamlingshuset hvor borgerne har mulighed for at give
deres besyv med.
Lastbiler på Stationsvej; kommunen er nu indstillet på at lukke for lastbiler på Pindstrupvej/Hvidebrovej. Der skal i så fald henvises til de skal køre over Ryomgård eller muligvis over Mørke og
Auning til Pindstrup.
Kommunen har lagt asfalt på stien fra Brugsens parkeringsplads og til Lille Randers ligesom der er
sat lys op. Stien er med i snerydningsplanen. Brugsen vil tage et lag af den øvrige sti og lægge
slotsgrus. Indkørslen til Brugsen fra Ryomvej skal tilrettes og opmales samt stien skal dreje ud mod
busskuret så ind- og udkørsel bliver lettere og gør trafikken glidende så der ikke opstår kø henne i
rundkørslen.
Helleanlægget ved Kløvervangen, syd for Hvedevangen, starter kommunen på her i foråret.
4. Bosætning; nye udstykninger, kommunale/private
Pt. er der en grund tilbage i Thorsager på Dalgaardsvej. Kommunen kigger på areal på højre side af
Stationsvej ca. hvor Spurvevej rammer Stationsvej. Lindetræerne ønskes bevaret. Målet er at
kommunen udstykker 8-12 byggemodnede kommunale grunde. Kommunen ejer også et areal i
forlængelse af Finkevejs sidevej ned mod rideskolen.
5. Hjertestarter som fællesopgave, hvor og hvor mange
Pt. har vi to; ved Brugsen og ved hallen. Når letbanen bygger toiletbygningen laves der et
strømudtag så der kan sættes en op der. Der ønskes også en på forsamlingshuset. Evt. kontakte et
firma der servicerer alle 4. Erhvervslivet spørges via Bylauget om de vil bidrage sammen med
Bylaug, Distriktsråd og forsamlingshus. Distriktrådet tjekker op på registrering af hjertestarteren
ved Brugsen ved Tryg.

6. Orientering div, Thorsager brochure, Sct. Hans, sommerfest, den gamle brugsgrund m.v.
• Brochure er undervejs; udkast omdelt til gennemsyn. Beregnet til tilflyttere så den skal ud
til ejendomsmæglere, biblioteker m.m.
• Sct. Hans 2019 – Bylauget arbejder med projektet.
• Sommerfest – afvikles 15. juni.
• Den gamle brugsgrund – der laves snart slutseddel med kommunen og så er det dem der
ejer grunden. De er låst af der skal være et grønt område og fælles parkeringspladser. Der
kommer en lokalplan for området.
• Der er afleveret ønsket til kommunen om at der opsættes rønnetræer ved
forsamlingshuset parkeringsplads til erstatning for kastanjetræerne.
• Pleje af dammen; det ser pt. fint ud og der er planer om at sætte fisk ud. Lige nu er der ikke
behov for en fælles arbejdsdag.
7. Eventuelt
Thorsagerportalen.dk er oppe at køre igen; der er en ny webdesigner på. Det er stadig Hanne
Konradsen der tager imod ting der skal lægges ud.

Thorsager Bylaug indkalder til det næste møde.
Referent Hanne Laursen

