
LOKALRÅDSMØDE 19. AUGUST 2020 

Tilstede: Martin, Jakob, Svend Aage, Karsten, Sven Erik, Jakob Storm. 

Ikke tilstede: Sofia, Johnny, Jens. 

Siden sidst. 

Sortebrovej lys – sendt ansøgning til kommune. 

Lys på Sortebrovej-kampagne til at følge op på vores henvendelse. Jakob SP udgiver video. 

Stier og søer drøftet i arbejdsgruppen. 

Togmøde: Orientering om togtrafikken på Vestfynsbanen. Arbejdsgruppe arbejder med tiltag for at 

forbedre antallet af lokaltog. 

Bosætningsmøde: Arbejdsgruppe på tværs af lokalråd for at markedsføre Sydvestfyn som 

bosætningsområde. 

Video produceret om Tommerup Keramiske Værksted. 

 

6. BYGGEGRUNDE 

Savværksgrunden – hvad sker der? Der arbejdes med opmåling. Vi følger op. 

Andre byggegrunde: Jakob Storm har kontaktet forskellige investorer, der kunne være interesseret i at 

investere i private byggegrunde i Tommerup St.  

Vi har kontaktet kommunen for at høre om udvikling områder i Stationsbyen.  

Også Vesterled i Tommerup bør også sættes i gang. Vi skriver til nogle politikere og derefter noget PR. 

 

2. Økonomi:  

God økonomi. 20.000 i kassen nu.  

3. Tallerupsøerne.  

Der er skrevet en del ansøgninger. Der er for nyligt kommet 100.000 kr. fra Just Human/Kompan. De skal 

bruges til legeplads. Arbejder på et kunstnerisk område, sammen med Tommerup Keramiske Værksted. 

Området bliver indhegnet til får. I det seneste oplæg bliver de rekreative pladser mindre end det først var 

lagt op til og lagt helt op ad Assens Banen 

4. Stier 

Ansøgning til Kommunen om stier som Assinoen. Kommer ud i medierne om lidt.  

5. Møde med By, kultur og Plan.  

4/9. Martin, Karsten, Sven Erik deltager. 

7. Søerne ved Kirkebjerg.  

24. oktober indvielse.  

Navnekonkurrence Jakob SP kontakter vinder og køber gavekurv hos Sortebro 

Martin kontakter Assens Kommune ang. skraldespande.  

8. Plads til dokumenter og billeder 

IT plads – NAS boks. Jakob Storm. Budget 3-4000 kr. 



9. Affaldsindsamling 19/9. 

Kører som planlagt i begge byer. 

 

10. Stier ved Tommerup St.  

Der blev drøftet nogle stiforløb ved Kirkevej. 

11. Byforskønnelse.  

Hvordan kommer vi gang? Kontakt til ejere af uskønne arealer? Gavlmalerier?  

Drøftes senere. 

Arrangementer: 

Loppemarked 15/8 i Tommerup arrangeret af Pia og Tina. 

Høster frø til Tallerupsøerne – ikke planlagt endnu, før der er mere struktur på Tallerupsø-området. 

Evt. 

Det er muligt at arrangere en tur til Tommerup Keramiske Værksted. Det er der opbakning til. Der er ikke 

aftalt et tidspunkt 

 

 Næste møde: 21. oktober 
 

 

 


