
Distriktsrådet orientere om fokus områder for 2016 

 

• Trafikale forbedringer i henhold til  distriktsrådets 
anmodninger til kommunen i 2015, og møde med Peter 
Sandell Syddjurs kommune vej afdeling  d. 19.02 i Nimtofte. 

 

• Distriktsråd kan forvente at blive imødekommenet på flg. 
Punkter: 

 Maling af hajtænder og placering linjer 

 Chikane på Ramtenvej. 

 Hastighed og trafik tælling før skolen, til 
 vurdering om der skal være en chikane før skolen. 

 Chikane på stationsvej, flyttes fra Djurs 
 hytte by til bane stien. 

 Renovering af busholdepladser på torvet 

 Busskur ved Pizzeria.  

 

• Anmodning om udarbejdelse af helhedsplan for torvet. 

 Der er ikke afsat økonomi til by-renovering  af 
 Nimtofte. 

 

• Anmodning om cykelsti mellem Nimtofte og Ryomgård 

 Der ikke afsat økonomi i kommunen.  

 

• Distrikts råd har fået orientering om etablering af omfartsvej 
vest for Nimtofte til Djurs Sommerland. 

 Tidsplan: Miljøundersøgelse i 2016 

 Vejføring fastlægges, og detail projektering i 2017  

 Anlægsarbejde  i 2018/2019 

  

 

 

 

• Distriktsråd  har anmodet kommunen , i forbindelse med 
mobilitet til letbanen, at planlægge cykel sti til Ryomgård. Og i 
forbindelse med den nye omfartsvej. 

 

• Kommunen ønsker af der skabes en følge gruppe omkring 
omfartsvejen, og vil senere i år,  invitere til dette. 

 

• Distriktsråd ønsker at skabe af en funktions gruppe der vil 
være med til at forskønne forsømte områder og en forårs 
rengøring i byen.  

 Kommunen giver tilladelse til at flytte 
 genforening sten, og fortage en oprydning af 
 pladsen med klipning /fældning af træet . 
 Fjernelse af kæde og kæde sten.  

 Kommunen vil  bidrage med asfalts reparation og 
 blød afskærmning. / Distriktsråd skal beskrive 
 hvad vi ønsker at gennemføre. 

 Shine up af NOA lokaler til brug for aktivitets og 
 interesse grupper 

 

• DGI landsbyklynge samarbejde  orientering udsendes senere 

 

• Orientering om økonomisk Støtte mulighed, fra distriktsrådet.  

• Ansøgnings skema kan  Down loades fra nimtofte.dk 
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• HUSK 

 

• Nyhedsbrev udkommer til april.  

Input  til indhold sendes til Mette Udengaard i løbet af marts. 
Se retningslinjer . 

 

Fælles forum printer kan  benyttes og udskrive . 

Sort/hvid  ----------A4 kr. 0.50 , A3 kr. 1.50 

Farve  ---------------A4 kr. 1.00 , A3 kr. 2.00 

 

• Distriktsrådets  generalforsamling  afholdes  tirsdag den 
22. marts kl. 19. i NOA 

 

• Hertestarter kursus . som afholdes af Trygfonden, 
mandag d.18.April 2016, på Midtdjurs friskole i Aulaen. 

• Det første kursus kl. 14.00 - 16.00, Gerne for skole, 
børnehave og for unge som er 12 år.  

 kursus 2 kl. 16.30 - 18.30. 

 

• Hjertestarter kursus er 2 timer med max. 12 personer på 
hvert kursus. Praktisk påklædning anbefales, da en del af 
de praktiske øvelser foregår på gulvet. 
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