Kirke Såby Bylaug

Udlejning fra Bylauget
Pavillon 8x4 meter. 200 kr. /weekend. 2 stk 300 kr
Flagallé, inkl. æresport 16 flagstænger og lyskæde 315 kr.
(50 kr for medlemmer, til brug i byen)
Flag med stang 20 kr.
Lyskæde 50 kr.
Trailer 50 kr.
Grill, stor 50 kr.
Pælebor, 100mm, 50 kr
Rensebånd, 15 meter. Til store kloakrør. 50 kr
Stige, 7,8 meter 50 kr.
Henvendelse til Irene, 4649 9558 eller linnel@post.tele.dk
---------------------------------------------------------------------------------------Bylaugets bestyrelse 2007:
Oldermand

Mikkel Bruun, Morsøvej 26

4649 1946

Best.mdl.

Niels Boye, Morsøvej 18

4646 2125

Best.mdl.

Irene Jørgensen, Samsøvej 2

4649 9558

Best.mdl.

Martin Hviid, Morsøvej 7

4649 2085

Best.mdl.

Lennart Jensen, Morsøvej 16

4497 9392

Suppleant.

Anders Bak Sørensen, Morsøvej 12

2896 7892

Suppleant

Mark Thomsen, Fynsvej 6

3025 8073

Flagpasser

Birthe Steffensen, Fynsvej 7

4649 9834

Webmaster

Jan Sylvest, Samsøvej 4A

4649 2477

www.kirke-saaby.dk er blevet opdateret !
- Gå ind og se billeder, referater, praktiske
oplysninger og nyheder
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Læs om:

• Idéernes by
• Generalforsamling
• Udlejning fra bylauget
• WWW. Kirke-saaby.dk
• Fastelavnsbilleder

Leder
Velkommen til et byblad i et nyt og større
format. Forhåbentlig både mere læsevenligt
med større skrift og læseværdigt, og nu
også med lidt flere illustrationer.
Som man kan læse om i bladet, har
bestyrelsen iværksat et visionsarbejde, for
at sætte fokus på butiksdød og især de
muligheder, vi har for at gøre byen til et
endnu bedre sted at bo og opleve i. Det
første skridt hen imod at konkretisere vores
idéer bliver taget den 25. april på vores
general-forsamling, hvor vi får besøg fra
Thorup landsby, hvor de har gode erfaringer
med udviklingsarbejde og ikke mindst dialog
og konfliktløsning.
Jeg opfordrer både jer medlemmer og
andre interessenter, herunder bestyrelserne
i Fuglevang og Christiansminde, til at
engagere sig i det kommende arbejde. Det
er også klart, at vi vil forsøge at markere
vores by i forhold til den nye
kommunalbestyrelse og kommune- og
lokalplaner.
Men bestyrelsen arbejder også for byen på
et mere lavpraktisk nivau, og vi er i gang
med at vedligeholde Sprøjtehusene og
tynde ud i andebestanden i gadekæret
(selvom det tager lidt tid).
Vi vil også snarest reparere bytavlen ved
det gamle bibliotek. Endvidere er vi i gang
med at investere noget af vores overskud i
flere ting til udlejning – se bagsiden.
Jeg ønsker alle en god påske og et dejligt
forår.
Mikkel Bruun, Oldermand.

Idéernes by
- Af Niels Boye
Helle´s butik er lukket, slagteren
er lukket og biblioteket er lukket,
og Brugsen har svært ved at
holde på uddelerne. Vi vil meget
gerne sikre at denne udvikling
bliver vendt samtidigt med at vi
selv har indflydelse på
udviklingen i Kr. Såby - og at vi
ikke bliver glemt i den nye
storkommune.
På Generalforsamlingen kommer
Leif Hierwagen og fortæller om
hans erfaringer fra den
økologiske landsby Thorup ved
Hundested - og han vil
efterfølgende sætte os igang
med at drøfte hvordan Kr. Såby
ser ud om 5 - 10 år.
Mød op og bliv inspireret og giv
din mening til kende, så det kan
indgå i det videre arbejde.

Indkaldelse til
Generalforsamling
Onsdag den 25 april i Kirke
Saaby Forsamlingshus Kl. 19-22.
Fra 20.00 er ikke-medlemmer velkomne
Dagsorden:
• Oldermandens beretning
• Økonomi, herunder nyindkøb
• Valg til bestyrelsen
• Kl. 20.00: Tema: Idéernes by

Kirke Saaby Byblad udkommer kvartalsvist og
udgives af Kirke Saaby Bylaug. Oplag: 200 ex.
Redaktør: Mikkel Bruun 2295 7133 / mibr@vd.dk.
Se også www.kirke-saaby.dk

Der serveres kaffe og kage,
samt 1 øl eller 1 vand.

Bylauget har nedsat en arbejdsgruppe som har nået at holde 1 møde, og vi
havde rigtigt mange ideer oppe som spændte fra:
• flere butikker, produktion af kvalitetsvarer, eget bryggeri
• fælles spisning, fælles indkøb, fælles bilordning etc.
• inddrage alle elever på skolen til at formulere deres ønsker om en levende by
• økologisk byggeri med storparceller
• konkurrence om fremtidens bolig og fællesskab i landområder
• kollektiv trafik, lokalplaner, trafikpolitik
• synlighed i forhold til kommunalbestyrelsen, svømmehal
• puljeansøgninger til finansiering

