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Lokalrådsmøde 13. maj 2020 
Onlinemøde 

Deltagere Sofia Svensson (ny), Martin, Jakob Storm, Sven Erik, Jens R., Johnny, Karsten P., Jakob Schjødt 

(ref.) 

Stort velkommen til nyt lokalrådsmedlem, Sofia Svensson, der har boet syv år i Tommerup. Vi tog en 

præsentationsrunde. 

o Lys på Sortebrovej, beskrivelse og budget til kommunens budgetforhandlinger 
o Søerne ved Bystævne og Kirkebjerg, indvielse udskudt igen mm. 
o Tallerupsøerne, ansøgning Friluftsrådet 15/5, projekteringsmøde 18/5  
o Stiforbindelser, foreløbig projektbeskrivelse og budget til fællesmøde for lokalråd. 
o Private byggegrunde, status på kontakter og fremadrettet.  
o Diverse 

 

LYS PÅ SORTEBROVEJ 
Vi skal have skrevet en ansøgning om etablering af Lysmaster – evt. lave solcellelamper på Sortebrovej. 
Karsten. En elektriker vurderer at der skal 43 master til. Det har været til en pris på 475.000 kr.  
Forsyningen har vurderet opgaven til 550.000 kr.  
 
Det skal undersøges hvilken type der står i skoven, så det er samme slags. 
 
Der kan være en udfordring i at etablere lysmaster i åbent land, men det er der fx på cykelstien mellem 
Tommerup og Brylle. 
 
Jakob, Karsten og Johnny laver en ansøgning til Assens Kommune via Steen Søgaard, der kan hjælpe med at 
få den i de rette hænder. 
 

 

SØERNE I TOMMERUP 
Indvielse udskudt på grund af forsamlingsforbuddet under coronakrisen. 

Vi foreslår 29/9, 3/10, eller 10/10 2020. Det forslag sendes (er sendt) til Assens Kommune. 

Der kommer en fiske-dag den 24. oktober 

Jens, Karsten og Sofia sår sommerblomster ved frugttræerne. Det der er sået vil først for alvor komme op 

næste år. 

Navngivningskonkurrence: Da indvielsen er så langt ude i fremtiden, vil vi lave en afsløring af vinderen i 

navngivningskonkurencen. Den afsløring skal sendes live på Facebook midt i juni. Aftales nærmere efter 

dialog med Assens Kommune. 

Vi sender forslag til tekst på messingskilt til biologerne i kommunen. 

------------------------------------------------------------- 
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TALLERUPSØERNE 
 

Plantegning fremlagt 

Flere fonde er ansøgt, flere ansøgninger undervejs – og der er kommet enkelte afslag. Undersøg også 

Fynske Bank. 

Der skal bruges ca. 10 får til afgræsning af halvdelen af arealet. Jens R. kender en leverandør. Det kræver 

dog friskt vand og naturligt læ til fårene. Forsyningen vil etablere hegn. 

Martin og Sven Erik mødes 18/5 med Assens Forsyning – online. 

STIER 
 

Inden den 25. maj indsendelse af forslag om stier oven på forsyningens nye tværkommunale kloakledningn 

til det nye renseanlæg i Assens. 

Jakob Storm viste skitse til stiforslag langs Brænde Å fra Tommerup St. til Lillebælt. Der er nok 100 lodsejere 

på ruten, og de skal naturligvis inddrages. 

Friluftsrådets arbejder på projekt Bind Stierne Sammen. (Her er der vist ikke penge at hente endnu). 

 

BYGGEGRUNDE 
Lokalrådet ønsker flere byggegrunde. Vesterled er snart udsolgt. 

 

Jakob Storm holder 14/5 møde med Niels Pedersen, Svanevej, der ejer flere grunde i området.  

Der er fire ledige grunde på Teglhøjen. De ejes af forskellige folk. Nogle ønsker at sælge. 

Der er dialog med Henrik Svendsen omkring grunde og stier nær Kirkevej. 

Der foreslået på byggegrunde ved Store Appes jord ved Tallerupsøerne. Ejeren vil gerne have etableret 

grunde i området.  

Der er en del råstofressourcer i undergrunden omkring Tommerup Stationsby og derfor er flere områder 

lukket for udstykning. Undersøges evt. ved Region Syddanmark. 

 

NÆSTE MØDE 
Næste lokalrådsmøde er 19. august. Dog skal afsløringen af vinderen i Navngivningskonkurrencen 

planlægges. Det sker via mail mm. 

Referent: Jakob Schjødt 


