Tommeruppernes Lokalråd 2021
Lokalrådsmøde 27/10 2021 på det gamle rådhus i Tommerup.
Deltagere: Martin, Karsten, Michael, Jakob Storm, Sven Erik, Svend Aage, Jakob Schjødt.
Vibeke trækker sig fra lokalrådsarbejdet pga af arbejde.
Sofia har meldt afbud pga af arbejde.
Gæst: Maria Strøm Juul.

1. Bordet rundt og velkomst til 2. suppleant Maria Strøm Juul.
Velkommen til! Maria vil stille op til lokalrådet ved kommende generalforsamling. Hun vil især
gerne arbejde med trafiksikkerhed og lokalt samarbejde.
2. Siden sidst
Indvielse af Kirkebjergsøerne med ca 75 – 100 deltagere.
Karsten har sat en skraldespand op ved Kirkebjerg.
Billedrammer ved Tallerupsøerne.
Arbejdsdage Tallerupsøerne, Martin: møde om stier, møde toggruppen.
Byambassadørerne knokler løs.
3. Økonomi: Støtte fra Assens Kommune modtaget 15.000.- Husk at søge hvert år.
Kort projekter status:
a. Tallerupsøerne:
Lokalrådet godkendte Brugs- og Klimatilpasningsaftale af 27102021” med Assens
Forsyning.
Længere proces med at få udformet en brugsretsaftale. Det betyder vi kan ansøge om en
byggetilladelse og dermed få udbetalt tildelte fondsmidler. Landzonetilladelse er i hus.
Aftalen skal genforhandles hvert 5. år dvs. i 2026.
Bemærkninger om at Lokalrådet nu bør have egen forsikring. Endnu har vi ikke fået aftale
med Assens Kommune om forsikring. (der blev ikke sat navn på en der arbejder videre med
forsikring).
Toplag kommer ikke på grussti. Det var for dyrt og den nuværende belægning er god nok.
i. Arbejdsdage: 2. søndag i måneden (dog ikke vinter).
Nu hvor Aftalen med Assens Forsyning er på plads, kan vi bedre komme til at lave
noget på arealet:
Stibelysning sættes op.
Vi skal selv skrabe grus af ”p-pladsen”, som så placeres på stien til Høgsholtskoven.
Maskinleje er aftalt.
Assens Kommune sætter beplantning og kan reservere planter til en borgerplantedag. Beplantningsplanen skal justeres.
Flere dræn under stierne.
Naboer skal inviteres til arbejdsdag.
b. Byggegrunde: Bag Sortebrovej ml. 22 – 24. Se Fyens 20/10. Højfyns Gruppen.
42 plejehjem og 70 ældre/seniorboliger.
75 boliger i Tommerup Station.
64 byggegrunde ved Tommerup Station.

8 grunde ved Svanevej i Tommerup St.
Over 20 grunde på Vesterled II. i Tommerup. Lokalplansarbejdet sat i gang 30/3-2021.
46 grunde kommer ved vandskoven i Brylle.
c. Stier på tværs. Martin til møde. 8 mio. kroner afsat i Assens Kommune til rekreative stier.
De fleste skal bruges til Lillebæltsstien. Der er afsat 400.000 i 2021.
Assens Kommune holder møde med flere parter om stierne. 7/12 udvalgsmøde i
Kommunen.
4. Vælgermøde torsdag d. 28/10 – Emne Infrastruktur (Vestfynsbanen, forbindelser til tog og
institutioner, trafiksikkerhed, stier på tværs)
a. Trafiksikkerhed, supercykelstier, 2028 højhastighedsbane. Opfriskning af stationsbygninger
og parkeringsforhold for elbiler og cykler.
Stier på tværs og mange flere emner.
5. Dialogforum med lokale politikere.
Vi kunne godt tænke os flere møder med de helt lokale politikere. Vi har eet møde med en gruppe
byrådsmedlemmer hvert forår.
Fora for andre interessenter, butiksejere, udlejere, Fyrtårnet, City Tommerup kunne være en
mulighed. (Det videre arbejde blev ikke aftalt).
6. Ændringer til Folder ”Velkommen til Tommerup og Tommerup stationsby”. Folderen deles ud af
byambassadørerne og er fem år gammel. Enkelte tekster og billeder skal opdateres.
Jakob SP og Sven Erik laver et udvalg.
7. Generalforsamling 24/11. Tommerup Gl. Rådhus. 19.30.
Jakob Storm, Jakob Schjødt og Svend Aage er på valg. Det er Michael Grundsøe også da han sidder
på et et-årigt mandat.
Maria Strøm Juul vil stille op. En af pladserne skal være et-årig efter Vibeke, der træder ud.
8. Eventuelt. Bosætningsportal præsenteres 6/1. Fællesdag for lokalråd sidst i januar.

Referent: Jakob Schjødt

