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I weekenden 9. og
10. december er
der stort julemarked på Koldinghus.
Disse to nisser havde taget plads på
det gamle slot for at
følge løjerne.
Foto: Eva Kristensen
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Truslen om et valg
Først truede Liberal Alliance med at trække sin støtte til
regeringen, og udsigten til valg fik Lars Løkke til sidste år
at optage LA og de konservative i regeringen. Så troede
han, at han havde lukket munden på dem med nogle ministerposter.
Men nej, nu er de der igen med kravet om skattelettelser
til de højeste indtægter. Igen trusler om et valg.
Hvad tænker de på? Hvis vi får en rød regering efter et
valg, får de med garanti ingen lettelser i topskatten.
Dansk Folkeparti har formået at få finansloven forhandlet
på plads særkilt uden topskattelettelser til irritation for Liberal Alliance, som måtte opgive sit krav.
Men inden jul skal man forhandle topskattelettelser og
stramning af indvandrerpolitik. Det sidste er et krav fra
Dansk Folkeparti.
Det virker ret usmageligt, hvis Dansk Folkeparti er parat
til stramninger af udlændingepolitikken mod at give de
velbjergede skattelettelser.
Drop det, Thulesen Dahl, og stå fast på et nej.
LGH
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Brugerne designer ny genbrugsplads i Kolding
Dem der henter aﬀaldet. Og de
har alle forskellige ønsker og
krav til en genbrugsplads. I udviklingsfasen har det derfor væ-

Den nye genbrugsplads er blevet til ved hjælp af et samarbejde mellem politikere, borgere, medarbejdere og virksomheder. På billedet
ses Knud Erik Langhoff.
En ny genbrugsplads er på vej i
Kolding. Her har borgere, virksomheder, medarbejdere og politikere haft stor indflydelse på,
hvordan den nye plads skal se ud.
Projektet har netop fået grønt lys
fra politikerne.
Det er ikke til at se. Men hvad der

i dag er en pløremark på Bronzevej 3 i Kolding, er om to år en
spritny genbrugsplads, hvor brugerne har været uundværlige
brikker i udviklingsfasen.
Der er mange brugere af en genbrugsplads. Dem der arbejder
der. Dem der afleverer aﬀaldet.

ret vigtigt at involvere de forskellige grupper af brugere.
”Vi har grebet det her an som en
designproces, hvor vi har invol-
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veret de forskellige grupper af
brugere. Alles meninger, behov
og ønsker er forsøgt imødekommet. Og nu står vi med en genbrugsplads, hvor grundlaget for
succes er optimalt”. Det fortæller
Martin Stub Pedersen, der er projektleder hos Renovation.
Den nye genbrugsplads rummer
den største investering i aﬀaldsplanen, som byrådet vedtog i december 2015. Politikerne har derfor også været med til at udvikle
den nye plads.
”Med et så stort projekt er det vigtigt, at så mange som muligt får
noget at skulle have sagt. Jeg tror
på, at den nye genbrugsplads
sætter nye standarder for service,
brugeroplevelse og udnyttelse af
ressourcer – til glæde for alle dem,
der bruger den”. Det fortæller
Knud Erik Langhoﬀ, der er formand for Teknikudvalget.
Teknikudvalget vedtog projektet
Mere plads, større sikkerhed og bedre brugeroplevelser er omdrejningspunktet for den nye genbrugsplads
4. december 2017.
på Bronzevej.
Nu skal det udbydes og primo
2018 begynder byggeriet. Den nye
genbrugsplads kommer til at ligge på Bronzevej 3. De to andre plad- ser på Bronzevej lukker, når den
nye plads åbner ultimo 2019.
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Koldings seniorer skal være mere fysisk aktive
I jagten på at få 20% flere seniorer
til at være fysisk aktive inden udgangen af 2018, har Kolding Kommune oprettet en facebook-gruppe.
På den måde kan borgere og
sportsarrangører nemmere finde
hinanden.
”Hvem skal med til svømning i
morgen? ” ”Vi arrangerer krolf på
onsdag – hvem skal med? ”
”Hvem er frisk på at gå en tur i
skoven på mandag? ”
Det er måske ikke altid let at finde

nogle at gå til svømning med. Og
måske har man ikke helt overblik
over, hvor mange aktiviteter der
egentlig er i Kolding og omegn.
Men det gør Kolding Kommune
nu noget ved med den nye facebook-gruppe, der dels skal gøre
det lettere for seniorer (60+) at finde lokale aktiviteter, men samtidig
også gøre det nemmere at finde
nogle at tage af sted sammen med.
Den nye facebook-gruppe hedder
”60+FRISK”. Du bliver medlem af

gruppen ved at gå ind på facebook, søg på navnet ʺ60+ FRISKʺ
og tryk så på ”Bliv medlem af
gruppen”.
Når du er medlem af gruppen kan
du nemt finde aktiviteter, og du
kan selv skrive opslag i gruppen –
fx hvis du mangler en at tage til
svømning, volleyball eller noget
helt tredje sammen med.
Baggrunden for facebook-gruppen
er projektet ”60+ FRISK”, der går
ud på, at ca. 4500 borgere fra Kol-

ding Kommune i aldersgruppen
60+ inden 2019 skal være mere fysisk aktive.
Og projektet er allerede godt gang
i den. Der bliver blandt andet arrangeret gå-klubber, volleyball,
krolf, svømning, floorball, bridge
og meget, meget mere.
Med den nye facebook-gruppe bliver det altså endnu lettere at finde
aktiviteter og nogle at tage af sted
sammen med.

Visens Venner
i Kolding
Her mødes folk, som er glade for
at spille, synge eller lytte til
danske og nordiske viser og sange og at nyde
de humoristiske og til tider alvorlige og vemodige tekster.
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Beplantning ved
Troldhedestien
udtyndes

ne for færdslen og udsynet over
de flotte landskaber langs den populære natursti.
Enkelte træer er også døde eller
Kolding Kommune er gået i gang døende og kan derfor udgøre en
fare for brugere af stien.
med at tynde ud i bevoksningen
langs Troldhedestien på stræknin- Udtyndingen foretages, så mange
gen fra Ndr. Ringvej til Vejlevej i af de store træer langs stien bevares.
Kolding.
Enkelte døde stammer med
Beplantningen langs den gamle
spættehuller efterlades til naturligt
jernbanestrækning er mange steder blevet for dominerende til ge- forfald til glæde for spætter, biller,
svampe m.v.
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Ved Skovløberhuset vil udtyndingen genskabe udsigten over engene, hvilket harmonerer fint med
de fremtidige planer i projektet
”Troldhedestien – mødesteder og
oplevelser for alle”.
”Arbejdet vil strække sig næsten
frem til jul.
I hele perioden er færdsel på stien
tilladt, men hvis du passerer skovmaskinerne, så vær forsigtig og vis
hensyn.
Sørg altid for, at maskinføreren

har set dig, før du går forbi en arbejdende maskine,” siger skov- og
landskabsingeniør Michael Tornbjerg Nielsen, Kolding Kommune.

Julegaven til den lokalhistorisk interesserede

Restparti af lokalhistoriske
DVD’er (se oversigten side 8
med bestillingsadresse) sælges.
Pris pr. styk kr. 50.
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Hvor findes det nærmeste
offentlige toilet?
Hvor finder man nærmeste oﬀentlige toilet? Det spørgsmål kan
hurtigt presse sig på, hvad enten man slentrer en tur i byen eller hygger sig ude i naturen. Nu er hjælpen lige ved hånden.
Via din smartphone kan du få udpeget nærmeste oﬀentlige toilet i hele Kolding Kommune.
Alle oﬀentlige toiletter er langt ind i app’en Find Toilet, som du
kan downloade på din smartphone.
Oversigten er også tilgængelig på kommunens hjemmeside.
”Det er ikke rart, når man er trængende og ikke ved, hvor nærmeste oﬀentlige toilet er. Her kan app’en gøre en stor forskel.
Via mobiltelefonen, som de fleste altid har med sig, kan man
hurtigt få udpeget nærmeste oﬀentlige toilet, inklusiv afstand
og rute,” fortæller skov- og landskabsingeniør Lars Termansen
Barsballe, Kolding Kommune.
App’en viser i alt 25 oﬀentlige toiletter fordelt over hele kommunen.
Under hvert toilet kan du finde yderligere information.
Er det et handicaptoilet, skal man betale for at bruge toilettet,
hvornår er det åbent, er det udstyret med puslebord, osv.? Du
kan også se fotos af de enkelte toiletter.
Du kan gratis downloade app’en Find Toilet til både iPhone og
Android, ligesom funktionen ligger på kolding.dk - læs mere
på siden Oﬀentlige toiletter.
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Mange tak for stemmerne
I Dansk Folkeparti
MIN MENING
er vi dybt taknemmelige for hver
borger i Kolding Kommune, der stemte på os ved valget den 21. november.
Byrådsgruppen vil hver dag arbejde for at omsætte stemmerne til
indflydelse og resultater.
Vi er klar til at fortsætte det konstruktive og tillidsfulde samarbejde
med borgmesteren og Venstre, som har præget de foregående otte år.
Ligeledes vi er indstillet på et bredt samarbejde med de af byrådets
øvrige partier, som ønsker det.
Som sædvanligt er det vi gik til valg på også det, vi arbejder for aktivt
på at få gennemført.
Vi har indgået en særdeles gunstige aftale om konstituering, som betyder, at Dansk Folkeparti har stor og positiv indflydelse.
Den vil vi bruge til gavn for hele Kolding Kommune.
Gunner Nielsen
Formand for Dansk Folkeparti
Skovlundevej 52
6000 Kolding
og
Søren Rasmussen
Viceborgmester
Primulavej 7
6000 Kolding
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Lokalhistorie på DVD

Jernbanegade under besættelsen (32
min.)
PR Centret har produceret en række lokalhistoriske DVD’er, som kan købes
ved henvendelse på tlf. 75 50 25 55 eller e- Kolding Miniby (33 min.)
mail 75502555@mail.dk
Kolding i 1930’erne (39 min.)
Befrielsen i maj 1945 (21 min.)
Kolding‐Egtved Jernbane (28 min.)

Historien om Kolding Banegård (50
min.)

Historien om Kolding Folkeblad (45 min.)

Kolding Havn ( 1 time)

I frihed bag pigtråd (25 min.)

Kirker i Kolding (1 time)

Vamdrup
Kino
Bad Moms-bølgen fortsætter med ”A Bad Moms
Christmas”, hvor de tre
overbebyrdede og underværdsatte mødre Amy
(Mila Kunis), Kiki (Kristen
Bell) og Carla (Kathryn
Hahn) står overfor verdensmesterskabet i at være mor: Julen. De skal skabe god julestemning, være
de perfekte værter og
samtidig sørge for at alt
går glat, når de får besøg
at tre helt særlige gæster,
nemlig deres egne mødre!
Trioen Christine Baranski,
Cheryl Hines og Susan
Sarandon spiller mødrenes mødre, og de skal nok
sørge for, at det bliver en
helt speciel jul i år.

Spille dato:
Den 13., 14., 15. og 17. dec.
kl. 19.30. Torsdag den 14.
dec. Baby&Bio kl. 10.30
Spilletid:
1 timer 45 minutter
Vamdrup Kino, Kinovej 1, 6580
Vamdrup
E-mail: kinogruppen@vamdrupkino.dk
Tlf: 7558 1202 - åben 30 min før
filmforestilling
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Herbert von
Hörensagen

har fundet ud af, at Danmark i 2017 har sat en ny
rekord, bare en af de mere kedelige: Sommeren
var i år den koldeste, der
er målt siden 1874.
Og så snakker vi om global opvarmning.

Bliv gratis abonnent
Send en mail til
75502555@mail.dk
og vi sætter dig på listen,
så du får besked, når en ny
KOLDING SENIOR er på

nettet.
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Risalamande – en dansk
spareret
Trods det franskklingende navn
er den danske juleklassiker et
helt igennem dansk fænomen,
der har sin oprindelse i slutningen af 1800-tallet, hvor det bedre
borgerskab serverede desserten
med kirsebærsauce til jul i stedet
for risengrød.
Risalamande betyder blot ʺris
med mandlerʺ og er risengrød
blandet op med flødeskum. Tidligere var risengrød en eksklusiv
spise, da risene var importerede
og dyre. Risalamande blev for alvor populær under 2. Verdenskrig, hvor der var mangel på ris
og kanel til risengrøden, og damebladene fortalte, hvordan husmødrene kunne få grøden til at
strække ved at blande den op
med flødeskum.

AKTIVITETSCENTRE I KOLDING KOMMUNE
Brugerstyrede aktiviteter på plejecentre:

Olivenhaven
Munkevænget 10
6000 Kolding
Tlf. 79 32 79 79

Kløverhøj

Brugerstyrede
aktivitetshuse:
Centrum
Vestergade 3
6051 Almind

Lokalcenter Hejls gl.
Skole
Hejls Landevej 20
6094 Hejls

V. Nebel
6040 Egtved
Paletten
Norgesvej 6
6000 Kolding
Seniorhuset
Skolevej 10
6070 Christiansfeld

Kløvervej 44
6000 Kolding
Tlf. 76 34 74 44

Aktivitetshuset Bjert
Vesterløkke 10
6091 Sdr. Bjert

Stepping Midtpunkt
Nørre Allé 1, Stepping
6070 Christiansfeld

Munkensdam

Lindely
Lindegade 2
6580 Vamdrup
Tlf. 52 92 84 34

Svinget
Hechtsvej 5
6052 Viuf

Tøndervej 102
6000 Kolding
Tlf. 76 32 56 00

Toftegården
Hovedgaden 28
6064 Jordrup
Tlf. 75 55 60 44

Vonsildhave

Catolhavegyden 19
6000 Kolding
Tlf. 76 30 82 70

Lokalcenter Taps
Ødisvej 22, Taps
6070 Christiansfeld

Toften
Kirkely 24
6000 Kolding
Tlf. 75 56 82 19

Lærkebo
Sjølund Gade 28
6093 Sjølund

Basagerhus
Nr. Bjertvej 89
75 56 52 35

Midtgården
Nicolaiplads 10
6000 Kolding

Aktivitetscentret
Storegade 2
6640 Lunderskov
Tlf. 75 585457
40587457

Oasen
Bavnehøj 177

