
Tommeruppernes Lokalråd 

Alm. lokalrådsmøde, 21. august 2019 på det gamle rådhus. 

Gæster: Michael Jensen, Jacob Storm. 

Martin GW, Svend Aage, Jens, Jakob Schjødt. (ref.), Sven Erik,   

Afbud: Lisbeth, Sabine og Karsten. 

 

1/  Orientering om stiprojekter. 

Jakob Storm er motionsløber og har arbejdet på, at undersøge muligheden for, at etablere flere stisystemer 

rundt om Tommerupperne til bla. motion, historiske og kulturelle oplevelser i lokalområdet. 

Han har udarbejdet et idekatalog, og vi drøftede hvilke initiativer der indtil nu har været Lokalrådet. Bla 

baggrunden for projektet med bedre forhold for gående på Assensbanen. Endnu ingen konkrete nye 

projekter. 

Vi vedtog at nedsætte en sti-laug arbejdgruppe med Jakob Storm som tovholder. Der er oprettet en 

Facebookgruppe.  

 

2/ Aktiviteter siden sidst. 

I august kom der 30 nye borgere til Tommerupperne så Ambassadørerne har meget travlt med, at dele 

velkomstkurve ud. Der arbejdes fortsat på at få bedre informationer om tilflytterne til ambassadørerne. 

 

Lokalrådet har sendt Høringssvar på Tallerupsøerne efter et møde med Tommerup St. Fjernvarme om det 

varmepumpeanlæg de gerne vil placere i samme område som klimasøerne i Tommerup Stationsby. 

Lokalrådet synes det er uhensigtsmæssigt at placere noget der tager udsigten fra togpassagererne ind over 

det kommende naturområde. 

Høringssvar om Dagligvarebutik i Skalbjerg. Den kan påvirke handelen i Tommerupperne, da den angiveligt 

store butik vil lokke mange af pendlerne fra Tommerupperne og omegn. 

Møde med Forsyningen, Kommunen og rådgivere om Tallerupsøerne. Her blev der skitseret mange ideer 

for regnvands-bassinerne. Kommunen er nu ved at lave forslag til udformning. Flere møder og lokalplan er 

på vej. 

Affaldsindsamling i begge byer sammen med DanmarksNaturfredningsforening. Skal gentages. 

Gåtur på Assensbanen. God tur, som bør gentages. Dato dog ikke fastsat. 

Møde og rundvisning ved Kirkebjergsøerne. Godt arrangement! 

Der er sendt Input til bosætningskampagne. 

 

3                        Økonomi, status.  

Svend Åge: Kun lidt økonomisk aktivitet i forbindelse med ambassadørerne og hjemmesiden  

Ja til at Jakob S-P kan lave indkøb af plakater til standere. Det skal være lokalrådsplakater, gerne med 

opfordring til at handle lokalt. Budget ukendt. 

4  Arbejdsgrupper, status.  



Sti-laug se punkt 1. 

 

4a                           Beplantning af Kirkebjerg. 

MGW kontakter Assens Kommune om planerne for beplantning. Vi indkalder interesserede til et 

planlægningsmøde inden indvielse og plantedag. På grund af forsinkelse ved en lodsejer er projektet er nok 

ikke færdigt ved indvielse. 

 

4b                       Fibernet til byerne. Arbejdsgruppe. 

I september kommer et medlemsmøde i antenneforeningen i Tommerup St. og det kan føre til mere 

fibernet i Tommerup St i ultimo 2020.  

Sven Erik følger sagen tæt og vi opfordrer borgere til at melde sig til mødet og til at bakke op om 

udrulningen af fibernet. 

5                          Tallerupsøerne. Varmepumpeanlæg er pt. til behandling i kommunen.  

Der skal på sigt oprettes en arbejdsgruppe om indretningen af området. MGW følger op hos Assens 

Kommune. 

6.                         Butiksdød.  

Tøjbutikken Lizzette lukker pr. 1. september pga. pensionering og der er tomme lokaler i Tommerup By. 

Umiddelbart ikke nogen ideer til at lave indsatser. Jakob ville gerne have hørt Karstens erfaringer. Udsat. 

Der sker noget angiveligt ejendomsudvikling på nogle arealer i stationsbyen. Byggeriet på savværksgrunden 

er godt i gang. 

Kan man friske området op omkring Tommerup Jagt og Fiskeri? Kontakt evt. bank/kreditforening/mægler.  

Jakob/Jens 

 

7                          Temadag for lokalråd 19/11, Tobaksgården, Assens. Er der input til indhold og ønsket 

output. Stier langs Assensbanen, cykelturisme, butiksudfordringer,  

 

8                         Punkter til næste bestyrelsesmøde 10/10-2019. 

Beplantning og indvielse af Klimasøerne, 

Fibernet,  

Tallerupsøerne 

Varmepumpeanlæg 

 

Generalforsamling 20. nov.  

 

9                         Eventuelt 
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