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Kære borgere i Snaptun
Den første sne er faldet og tiden er inde til en julehilsen fra Snaptun Lokalråd.
Igen har mange ydet en stor indsats for at udvikle Snaptun til et endnu bedre sted at
bo.
Sankthansaften blev fejret på stranden ved Snaptun Lystbådehavn. Tak til jer, der
trods styrtregn mødte op for at fejre midsommeren og tak til Karen Marie Madsen,
forstander på True North Efterskole, der holdt årets båltale.

Fakler i regnvejret

Formanden byder velkommen

Båltale

Der er stadig borgerbudget projekter fra 2015, der er i gang og forhåbentlig snart
bliver afsluttet på en god måde. I 2017 har vi igen fået tildelt kr. 50.000 til nye
projekter.
Projekter, der ikke er færdige endnu, er Snaptun Jollehavn, spange/gangbro ved
Bådhuset og Træning i skoven.
Snaptun Jollehavn: Der er indsendt fornyet ansøgning til Kystdirektoratet i
slutningen af oktober. Efter dialog med nærmeste naboer og gennemførte
ændringer af projektet blev der givet samtykke til at bygge jollehavnen. Nu er det op
til Kystdirektoratet at vurdere, om det er nok til at give tilladelse til en jollehavn.
Ændringer i projektet er, at vej, vendeplads og slæbested er fjernet.
Spange eller gangbro ved Bådhuset bliver færdig til julen 2016.
Træning i skoven er ved at blive projekteret med indretning og er forhåbentlig på
plads i 2017.
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Udtrådt af Snaptun Lokalråd er Jacob Lycke, der er flyttet til Glud og indtrådt er
Tommy Christensen. Karen Marie Madsen, forstander på True North Efterskole er
associeret medlem.
Video lavet af journaliststuderende kan ses på www.snaptun.dk og Facebook
Snaptun!. En herlig lille appetitvækker om livet i Snaptun set med
journaliststuderendes øjne.
I løbet af året har medlem af Snaptun Lokalråd, Birgit Borch Jacobsen kontaktet
tilflyttere og uddelt en lille velkomstfolder for at byde velkommen til Snaptun. Det er
blevet til 10 husstande og initiativet er blevet godt modtaget.
En arbejdsgruppe under Snaptun Lokalråd arbejder med at forbedre integration af
nye borgere/flygtninge i Snaptun.
Snaptun Lokalråd arbejder på at udvikle en Vision for Snaptun med udgangspunkt i
Helhedsplan for Snaptun fra 2008. Sammen med Hjarnø og Glud arbejder vi sammen
om en fælles vision for de tre lokalråd, specielt med henblik på markedsføring af og
bosætning i området.
Snaptun Lokalråd har sidst på året besluttet at være katalysator for oprettelse af
interessegrupper. Særligt nye og andre, der ikke er med i noget fællesskaber, kan
kontakte Snaptun Lokalråd med forslag til nye grupper. Det kan være løbegrupper,
gåtursgrupper, strikkegrupper eller vinterbadegrupper i det hele alt hvad der kan
være med til at gøre det bedre at bo i Snaptun. Send dine
forslag/ønsker/kommentarer til kontakt@snaptun.dk og der vil blive meldt tilbage.
Der er planlagt følgende arrangementer for 2017:
Fastelavn den 26. februar 2017, Ren Snaptundag den 2. april 2017 og
Sankthansaften den 23. juni 2017. Som noget nyt er der fællesspisning på True
North Efterskole, tirsdag den 17. januar 2017 kl. 13.00. Nærmere om
arrangementerne kommer, og der vil blive delt invitationer ud til alle husstande.
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I løbet af foråret 2017 blive der afholdt et borgermøde som optakt til arbejdet med
lokalplaner for Lystbådehavn, Erhvervshavn og forhåbentlig Jollehavn. Hedensted
Kommune og Snaptun Lokalråd vil være initiativtager.
Husk, at I altid kan se vore referater fra rådsmøder på www.snaptun.dk. Nyheder
kommer løbende både på www.snaptun.dk og Facebook Snaptun!. Det er muligt at
kontakte rådets medlemmer personligt eller via hjemmesiden: kontakt@snaptun.dk.
Tak til vore sponsorer for jeres støtte og tak til alle jer borgere og samarbejdspartnere, som har deltaget aktivt i de forskellige arrangementer. Dejligt med så
meget engagement.

Glædelig jul og et godt og sundt nytår
ønsker Snaptun Lokalråd

Et kig ind i mosen ved Bådhuset

Bådhuset og egetræet

Bådhuset
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