Det gode børneliv

Velkommen til

Vi har fokus på at skabe helhed i børns opvækst med
gode moderne pasningsmuligheder lige fra vuggestue
og dagpleje til børnehave og skole. Der er masser af
legekammerater i nærmiljøet og nem transport til
uddannelsesinstitutioner, når børnene når dertil.

Fyns største solvarmeanlæg ligger i Tommerupperne og giver os
CO2-neutral fjernvarme. Anlægget fylder 8 ha og forsyner begge
byer med varme.

Moderne bæredygtige byer

I Tommerup har KFUM-Spejderne skabt Højfyns
Friluftcenter. Et naturoplevelsescenter, der bla. bliver
brugt af skoler og børnehaver. I Stationsbyen holder
FDF til.

Vil du vide mere om vore ideer og visioner, om aktiviteter og begivenheder i byerne, så besøg os på

www.tommerupperne.dk
eller find os på Facebook:

facebook.com/tommerupperne
Forsidefoto: Børnehuset Overmarksgården
Tommerups vartegn ”Blomsten”
på forsiden er skabt af
Erling Tingkær, Aarup.
Den fynske kunstner
Jens Galschiøt har skabt
flere skulpturer, som
kan ses på Torvet i
Stationsbyen.
Højfyns Friluftcenter blev indviet i 2015 og er åbent for alle.
Foto: Steen Larsen.

Tommerup og
Tommerup Stationsby

Byen rummer alsidige boligformer fra lejligheder til helt moderne udsigtsvillaer. På billedet ses Højsletten, med en fantastisk udsigt udover Fyn. Foto: Mathias Schjødt-Pedersen.

Fotografi og grafisk produktion: Andreas Schnalke Kommunikations-Design, Helnæs

Naturen og omtanke for miljøet falder én naturligt,
når man bor i Tommerupperne. Her er skolehave,
udsigt, bakker og vandløb, som giver mange muligheder for at komme ud, være aktiv i naturen og i det
hele taget leve bæredygtigt. Bæredygtighed er et af
Tommeruppernes Lokalråds centrale arbejdsområder.
Der bakkes op om miljørigtige løsninger, der skaber
social og økonomisk vækst.

Her opfyldes drømmen om moderne byliv
i naturskønt område

Aktiv fritid
Tommerupperne er for mange lig med sport.
Vores aktive foreninger har gennem årene været flittige
til at trække gæster fra hele landet til deres store sportsarrangementer.
Håndbold, fodbold og svømning er rigtigt godt med i de
regionale turneringer. Her nyder foldboldklubben godt af
en af landets første kunstgræsbaner, så der kan spilles året
rundt.

Vi har mange forskellige dagligvare- og specialbutikker.

Lilleskov Teglværk er i dag museum og huser forskellige foreninger.

Tvillingebyerne Tommerup og Tommerup St. har nærhed
og charme. De ligger tæt på landets tredjestørste by, så der
er ikke langt til oplevelser i storbyen.

Teglværker
Egnen er velsignet med en jord, der blandt andet gør
teglproduktion mulig. Teglværker var engang strøet
over hele området. Nu har kunstnere som Peter Brandes
overtaget ovnene og producerer international kunst i
Tommerup Keramiske Værksted. Lilleskov Teglværk
huser både Teglværksmuseet, flere kunst- og kunsthåndværkergrupper og fungerer som lokalt kulturhus.

Tommerupperne byder selv på mange aktiviteter med bla.
cafe, svømmehal, kulturhus/bibliotek og har gode indkøbsmuligheder.

Skovfitness – en oplagt måde at bruge naturen på.

Historie

I idræts- og kulturcenteret Fyrtårn Tommerup holder
mange idrætsforeninger til. Her er der også et populært
fitnesscenter. Natur og skov er lige udenfor, så det udnyttes til aktiviteter med idræt i det fri. Det kuperede terræn
inviterer til store naturoplevelser, mens man fx løber,
cykler eller vandrer.

Historien om Tommerupperne begynder allerede i
vikingetiden, hvor det formodentlig var nyligt kristne
udflyttere fra Brylle, der var her først. Selvom svenskekrigene op til 1660 tog hårdt på byen, har indbyggertallet
været støt stigende over århundrederne. Således er de
114 indbyggere i 1660 i dag blevet til godt 4000.

Assens Musikskole holder koncert i Fyrtårnets multihal.

Tommerup Erhvervspark rummer en del højteknologiske virksomheder med mange arbejdspladser.

Toget standser i Stationsbyen - skinnecykler er en sjov attraktion.

Trafikknudepunkt
Vores centrale placering mellem Odense og trekantområdet gør Tommerupperne til de ideelle udflytterbyer – uanset
om du foretrækker bil eller offentlige transportmidler.
Byerne ligger tæt ved den fynske motorvej. Samtidig er
der let adgang til tog og bus, da Stationsbyen i nord har
togforbindelse til Odense på ti minutter, og Tommerup i
syd har gode busforbindelser til Odense, men også til Assens, Glamsbjerg, Faaborg og Kerteminde.

