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18.00 – 19.00 Ekstraordinært møde – deltagelse valgfri
Deltagelse også af Karsten (Handelsstandsforeningen)
Deltog ikke; Peter Lund og Knud Larsen
Udviklingsplan i Tommerup – Projektgruppen v. Anders Dam, Pia, Katrine & Tamara
Der er mange projekter i gang. Blandt andet trafiktælling, forurening, jordbundsundersøgelser osv.
For at se hvor det er mest hensigtsmæssigt at bygge første etape/ godkende lokalplan. Det første
punkt bliver nok den sydligste del af området, som er kommunalt ejet. Sideløbne med alle
projekterne, forsøger man at byggemodne grundene undervejs, for at slå to fluer med et smæk.
Helhedsplanen er sat lidt til side, for at få en sammenhæng i strukturen af helhedsplanen. Der
bliver afholdt et borgermøde inden høringssvar for lokalplanen skal afleveres. Helhedsplanen
bliver genoptaget senere, når det hele er på plads. Indtil videre ligger byggegrundene til salg i
foråret 2018
Tommerup Vest. Der er lavet mange beregninger på, hvor og hvordan regnvandet falder. Der vil
komme cirka 4 regnvandsbassiner, som skal opsamle regnvandet. Grunden til det, er at man har et
vandløb i nærheden, som mangler vand om sommeren, som nu er delvist rørlagt, som med tiden
skal blotlægges. Denne skulle kunne fungere med tiden som regnvandsopsamling. Der hvor vandet
gerne vil være, bliver bevaret og holdt som grønne områder, der tilknyttes sti-anlæg mellem
børnehave og byen, som også vil knyttes til de eksisterende bebyggede områder. Der vil blive 3
adgangsveje til området.
De 3 områder, der er under udarbejdelse bliver grundigt gennemtænkt i forhold til den
omkringliggende bebyggelse. 1. etape bliver på omkring 15-18 parceller på kommunal grund. I alt
kommer der omkring 200-250 boligenheder som helhed når hele Tommerup Vest er udbygget.
Klimasikring af områderne. (Katrine)
Rambøll som rådgiver i hele Tommerup By. Laver en masse vandløbsmodeller, når kloakkerne ikke
kan følge med. Tommerup er blevet delt op i zoner, for at inddele hvor regnvand og kloak hænger
sammen. Disse områder behandles individuelt, for at få sikret at regnvandet har et sted at løbe
hen, som ikke er i husene, når der ikke er plads i kloakkerne. Der vil blive tænkt klimasikring ind i
meget byfornyelse (evt. regnvandsbassin a la ved Fyrtårnet) fordi der er så meget vand i byen.
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Højfynspladsen kan komme i gang uden yderligere varsel, da det ikke genere andre områder.
Udviklingsplan /Anders Dam & Tamara
De fleste statistikker fra regionen viser en tilbagegang over de næste 16 år, som kommunen ikke
selv tror på. Fakta viser at der er befolkningstilvækst nu i Tommerupperne.
Der bliver kigget på hvordan og hvilke forskelle de to byer har og hvilke kvaliteter de indeholder.
I uge 43 vil der være trafiktælling og nummerpladetælling rundt i byerne, for at fastslå hvilken type
trafik der er i områderne.
Der vil ikke være konkrete eksempler af byfornyelser på udviklingsplanen, men de er med på
ønskelisterne for hvordan der tænkes i udviklingsplanen.
Udviklingsplanen skal helst kunne holde 30 år frem i tiden, så derfor kommer der ikke nogen
konkrete ting i planerne.
Budgettet på by forskønnelse er faldet fra 2.500.000 kr. til 500.000 kr. i hvert fald indtil næste
budgetforhandling.
Helikopterbilleder af by forskønnelse /helhedsperspektiv
Hvad kan de her rum bruges til, og hvilke brugere kan der være til disse rum. Tidsplanen er, hvis vi
har noget, som skal indarbejdes, hedder deadline i uge 46, hvis det skal indarbejdes i næste
budget.
Deadline langs den gamle bane (imellem banelegemerne for den gamle og nye bane) er inden
december, hvor forsyningen gerne vil have ideer til brug rekreationelle områder. Der mangler
plads på dette område til regnvandet, og der skal etableres regnvandsbassin, som vi kan have
medindflydelse på udformningen af.
Også gerne holdninger til priotering af disse områder.
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19.00 – 21.30 Ordinært møde (start kl. 20 - 22)
1.

Godkendelse af beslutningsreferat

Godkendt uden anmærkninger
Og velkommen til Susanne, der træder ind i stedet for Camilla
2.

3.

Byambassadørkorps – Kristine Schou Bjerno vil gerne være by ambassadør
1. Ja tak til Kristine. Hun må meget gerne være med.
b. Opslag om behov for flere by ambassadører?
1. Der kunne afholdes møder for tilflyttere i byområderne, men ingen
arrangementer i støbeskeen.
2. Det kunne være rart at være flere. Opslag i brugsen/butikkerne/facebook
og i lokalaviserne kunne være en mulighed.
3. Det tages op på generalforsamlingen.
Savværksgrunden – hvem, vil deltage i projekt-/arbejds-/høringsgruppe?

Ashil og Johnny har lavet et kort høringssvar. Lokalrådet inviteres med til den
videre planlægning. På sigt bliver det aktuelt at der er nogen der vil være med i
denne arbejdsgruppe. Hvis man har lyst.
4.

Skolesagen – Status og lokalrådets rolle.

Sagen drøftes, hvordan Lokalrådet skal forholde sig.
5.

Generalforsamling d. 22. november 2016 kl. 19 - 21
a. Ændringer af vedtægter – behov/forslag

Intet af bemærke / forslag til behandling senest 7 dage før
b. Hvem genopstiller?

4 skal vælges, 5 bliver siddende
Knud ønsker ikke at genopstille
Peter ønsker ikke at genopstille
Mie ønsker ikke at genopstille
Susanne ønsker at være på valg
Lokalrådet opfordres til at ”prikke” interessenter på skulderen.
c. Hvor afholdes generalforsamlingen?

Krav til projektor
Fyrtårn Tommerup foreslås
Børnehaven Overmarksgården
Sponsor på forplejning
d. Invitation – hvem laver?

Jakob / Johnny laver
Indkaldelse senest d. 8. november
e. Hvilke relevante medier indkalder vi igennem?

Pressemeddelse i Lokalavisen og Folkebladet
Annonce på Facebook
Flyers i butikker
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f. Årsberetning

Incl. årsregnskab
Formandens og kasserens beretning
6.

Foreningsaften d. 4. november – skal vi deltage?

Frivillighedsprisen – Har ikke umiddelbart nogen navne at indstille.
Lokalrådet vil gerne vise ansigt, men har ikke mulighed for at deltage.
Johnny deltager i andet regi.
7.

Bordet rundt v. arbejdsgruppereferencer

Jakob – Folderen er lidt mere færdig. Der mangler bare det sidste.
Skriv ind i register for butikker og foreninger ect. På hjemmesiden,
ellers sørg for at få budskabet delt, så det kommer ud i mange kroge.
Helle
Bæredygtighed
Hvad er der er samarbejdspartnere – god gruppe, dialogen fortsættes i
november. Der er ansøgt om Delecykler mellem byerne. Der arbejdes
videre med regnvandsbassin mellem jernbanerne
Puls i byen /Peter / Johnny / Ashil
Der er ikke noget nyt. De er gået lidt i stampe. Der er
uoverensstemmelse mellem kommunens ønsker og gruppens ønsker.
Arbejdsgruppen er nok længere fremme end kommunen. Der opfordres
til at gå videre uden om kommunen og søge penge andetsteds.
De følges op af Lokalrådet og opfordres til at tænke mindre og
kortsigtet.
Jakob er blevet kontaktet for at høre om muligheden for at lave en
hundeskov. De kunne evt. komme ind under puls i byen gruppen og
hjælpes til at komme i gang.
8.

evt.

Søndag var der foredrag blandt andet fra Haarbys Lokalråd i Fyrtårn Tommerup.
48 timers event om hvad man kan i Haarby i samarbejde med Erhvervsakadamiet
Lillebælt. De har fået hjælp til at synliggøre Haarby ved hjælp af studerende fra
Erhvervsakadamiet Lillebælt.

