Tommeruppernes Lokalråd
Møde onsdag 20/1 kl. 19.00 online.
Deltagere: Karsten, Martin, Jakob Storm, Jakob Schjødt(ref), Sofia, Sven Erik, Michael,
Afbud: Vibeke, Svend Aage.

1. Siden sidst.
Møder med Kompan, Assens Forsyning, Assens Kommune. Se pkt. 3a.
Mange nye abonnenter til vores nyhedsbrev.
2. Økonomi
Ikke noget nyt.
3. Projekter status:
a. Tallerupsøerne:
Møde med Kompan og Assens Kommune om udformning af aktivitetsredskaber. Kompan
vender tilbage med revideret forslag. Vi spørger et par lokale eksperter om råd 11. feb.
b. Byggegrunde
Vesterled er udsolgt på rekordfart. Der er mulighed for at udstykke 10 grunde mere i
samme område og da kommunen ejer grunden, kan det gå ret stærkt med at få udstykket.
Det tager vi op på dialogmøde.
Jakob Storm er i dialog med private som gerne vil udstykke byggegrunde. Har undersøgt
økonomi i byggemodning mmm.
c. Stier på tværs Der kommer kommunal høring i sommerferien jf. referat fra Assens Kommune.
d. Bosætning
Møde med Assens Kommune 21/1: Forslag der kan forbedre bosætning: Supercykelsti til
Odense, flere togafgange (arbejdsgruppe Vestfynstoget), studieboliger.
4. Emner til dialogmøde med kommunalpolitikere (online 25/2)
Kommunale byggegrunde (Vesterled, Sortebro/Overmarken.), Savværksgrunden status, private
byggegrunde, garanti ved fondsansøgninger, Vestfynstoget, Lys på Sortebrovej, Forbedring af
Nørremarksvej bringer vi op igen igen.
5. Arrangementer i 2021 (Vi mødes på midten, Indvielse Kirkebjerg, Affaldsindsamling, AOF:
Udskydes til efter nedlukning.
6. Udviklingsplan (Opdatering, udviklingsprojekter.)
Tages op på næste møde – husk at læse den. LINK til udviklingsplan
Lejeboliger på fx Sortebrovej (Karsten).
Hvad med et ”Prøv-at-bo-i-Tommerup-hus” – evt. mens man er i gang med at bygge hus.
Møller Eriksensvej er udlejet til Assens Kommune, men står tomt et år mere.
Jakob SP: Ide om en lokal fond som borgere kan søge til byforskønnelse.
Renseanlæg i Tommerup St. skal afvikles og dér kan evt. blive plads til FDF og nogle kolonihaver.

7. Eventuelt
Sofia: Der bliver indkaldt til borgerinddragelse i kommunens klimaplan.

