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Kære borgere i Snaptun 

 

Kalenderen siger december, og så er det tiden at stoppe op 

og se på, hvad der er sket i det sidste halve år. 

 

Vi har fået indviet cykelstien, så nu er Snaptun kommet på 

cykel Danmarkskortet. Vi mangler endnu lys på cykelstien 

herinde i byen, men der arbejdes på sagen. Det bliver en 

ny type energi besparende lys som lyser kraftigere, når der 

er bevægelse på stien. Det er første gang kommunen 

prøver dette lys. Det bliver dejligt, at få lys gennem hele 

byen, så den hænger sammen. 

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder på at få 

lavet en ”byport” ved indkørslerne til Snaptun. Gruppen 

består af Bent Fink Mikkelsen, John Madsen og Bente K. 

Petersen. 

Det er blevet vedtaget, at ”byporten” skal være en kopi af 

Snaptunstenen, som jo er fundet her. I den anledning 

beder vi jer om hjælp, da det kan være sjovt, hvis vi kan 



 

 

finde 2 sten til det formål her i området. Stenene skal have 

en højde på ca. 1.5m og en bredde på 1m. 

Der er kommet en hjertestarter mere i byen. Det er Hjarnø 

Havbrug, som har investeret i en. Den er placeret udenfor 

ved deres fiskeindustri. Den anden hjertestarter sidder på 

sejlklubbens klubhus og er indkøbt af sejlklubben og 

lokalrådet. 

 

På det fælles landdistriktsmøde i november var Karen 

Marie Nielsen og Rolf Rolskov fra Hedensted kommunes 

integrationsafdeling for at fortælle om deres arbejde med 

at modtage flygtninge til kommunen. De vil gerne i 

samarbejde med lokalrådene, fordi flygtningene jo bliver 

bosat rundt om i de lokale samfund.  

Dette års landdistriktspris blev også uddelt denne aften. I 

år skulle lokalrådene stemme om hvem der skulle have 

prisen. Tre lokalråd var nomineret: Lindved –Åle, 

Hjortsvang, Hammer –Bråskov. Bråskov vandt prisen. 

 

Samme aften var der også uddeling af midler til 

borgerbudgetter. Vi havde sendt en ansøgning ind og var 



 

 

blandt de lokalråd som fik et borgerbudget. Det vil I høre 

mere om i starten af det nye år. 

 

Vi holder rådsmøder ca. en gang om måneden. Vore 

referater ligger på hjemmesiden: www.snaptun.dk. Vil I 

gerne i kontakt med os, kan det ske til rådets medlemmer 

direkte eller på hjemmesiden: kontakt@snaptun.dk.  

 

Til sidst vil vi gerne rette EN STOR TAK TIL SPONSORERNE, 

som altid er klar til at hjælpe os, når vi har brug for det. 

   TUSIND TAK 

 

 

Vi ønsker jer alle 

 

Glædelig jul og et lykkebringende nytår 

 

  Snaptun lokalråd  
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