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Tommeruppernes Lokalråd 
Bestyrelsesmøde 2018-02-20 i Tommerup Erhvervspark 
 
Tilstede:Martin, Sven Erik, Svend Aage, Susanne, Karsten og Jakob 
Afbud: Lisbeth, Jens.  
 

1. Valg af referent - Jakob 
2. Rundtur på TEP ved John Kristensen.  

60 virksomheder samlet i Erhvervsparken. 260 medarbejdere. Snart ”udsolgt” og der bygges om så lager og 
fabriksrum bliver til flere kontorer. Produktionslokaler og synergi og udnyttelse af ressourcer og faciliteter. 
 

3. Kontakten til erhvervslivet.  
Kan vi arbejde for en udvidelse af gangbroen over banen til erhvervsparken? 
Kan vi få et bredt samarbejde op at stå. Vi kan fx også lave bosætningskampagne målrettet 
erhvervsparkens medarbejdere som for en stor del ikke bor i Tommerup. 
 

4. Årshjul: Er der arrangementer som TLR evt. skal deltage i. 
Juletræstænding, Markedsdag i Nord og Syd, Teglværket Loppemarked sept-, Kræmmermarked,  
Lav infostand om byggerier på Overmarken og Savværksgrunden. Få en med fra Plan og Kultur.  
Info om Stiprojekter og belysning på Sortebrovej. 
Hvervning til arbejdsgrupper kan ske ved infostandene. Invitere kommunens medarbejdere. 
 

5. Dialogmøde med Kommunen: Hvilke emner skal vi tage op. Mødested (Martin)? Mandag den 5. marts kl. 
19.  
Infrastruktur: busdrift ml. Tommerupperne, gangbro til TEP, Tobovej/Nørremarksvej. 
 
Byggeri og klima 
Overmarkens næste faser, Savværksgrunden, Kirkebjerg. Stiprojekter. 
 

6. Arbejdsgrupper. Status for arbejdsgrupper. Organisering og nursing af arbejdsgrupperne. 
a. Planlægning af fælles arbejdsgruppemøde – udskudt til næste møde. 

Bæredygtighed: Går i gang med planlægning af stisystemer møde 26/2. 
 
Klimaplan Kirkebjerg. Vi hører kommune om status på projektet. De har kontaktet flere lodsejere. 
 
6-7 Ambassadører uddeler fortsat velkomstpakker. Dog kun til tilflyttere der ikke kommer fra Assens 
Kommune. 
 

7. Udviklingsplan for Tommerupperne, hvilke elementer kan vi arbejde med i nærmere tid. 
Det er en god plan som vi vil arbejde videre med. Nu er det stisystemer der står først for. 
 

8. Økonomi. Status.  
Kasserer har modtaget phisingmails, men der er ikke sendt penge ud. 
 

9. Punkter til næste bestyrelsesmøde. 
Intet pt. 

10. Eventuelt 
Intet pt. 
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