
Tommeruppernes Lokalråd 
Referat af Lokalrådsmøde 27/1 2022.  

Møllebakken 22, 5690 Tommerup 
Deltagere: Martin, Karsten, Jakob, Michael, Svens Aage, Sven Erik og så var Lotte Nissen med 
online. (PS. Indkaldelsen til Carsten Madsen var desværre endt i spammappen.) Afbud fra Jakob 
Storm. 
 
 

1. Siden sidst  

A. Møde i TEP om Levende Bymidter. 11. januar. Martin og Sven Erik.  
Flere forslag i spil: Åbne døre i værksteder og virksomheder. Kunstprojekter. Vi handler 
lokalt. City Tommerup og Støtteforeningen fra Tommerup Skole er med. 
2. februar holdes nyt møde på det gl. rådhusfor alle interessenter i Tommerupperne, hvor 
der arbejdes videre med alle ideer. 

B.  
EnergiFyn Fondsansøgning om keramiksæder til Tallerupsøerne sendes ind af Martin. 
 

2. Projekter 

Lokalrådet har fået bevilget 85.000 kr. til byforskønnelse fra lokalsamfundspuljen i Assens 
Kommune.  
Den daværende udviklingsplan fra 2017 kom uden midler i sin tid, i modsætning til andre senere 
byudviklingsplaner.  
Karsten P.: Et af temaerne kunne være forskønnelse af Smedevej i forbindelse med byggeri på 
Savværksgrunden. 
Byfornyelse – arkitekt. Hvad vil vi opnå?  
 
Hvem leder projektet: Jakob Storm og Martin. Hvilke aktører skal vi inddrage? Uafklaret pt.  
Næste skridt er et møde med Kristian Kipp, Assens Kommune sættes op.  

a. Tallerupsøerne 
i. Arbejdsdage aftalt. Noget at ændre? Nej. 
ii. Møde i Arbejdsgruppen. Møde aftales på mail. 
iii. Økonomi.  Modtaget 800.000. Brugt 350.000 til lamper. 
iv. Friluftsrådets bevilling udsat til senere på året. De penge skal bruge til stier.  

b. Byggegrunde i Tommerupperne: 

i. Vesterled II – indgiv høringssvar lokalplan. Husk at ønske sti til 
Overmarksgården fra Vesterled. Jakob SP og Karsten.  
 

ii. Appegrunden. Status. Er der noget lokalrådet skal gøre nu? Nej ikke endnu. 
iii. Svanevej. 8 grunde. 4 reserveret. Der foretages pt boreprøver. 



c. Assinoen - Stier på tværs. Hvad sker der og hvad skal lokalrådet gøre nu?  
Martin: Venter på møde med Anette Beck i Miljøafdelingen i Kommunen, som har 
overtaget opgaven fra Plan&Teknik.  
Glamsbjerg – Tommerup St. er næste fase.  
 

d. Kirkebjergsøerne. Genplantning og dato til kommende arbejdsdag.  
Arbejdsdag og grill. 15. maj. Samme dag som arbejdsdag ved Tallerupsøerne. Jakob SP. 
Spørger Vedligeholdet om de vil være med. 

5. Dialogmøde m byrådsmedlemmer eller mere lokalt dialogforum med enkelte politikere evt. andre?  

Emner til dialogmøde: 
Kollektiv forsikring: 5000 kr. i Tryg – kun for de to sø-områder. Martin undersøger flere 
forsikringsmuligheder da det er alt for dyrt i forhold til vores budget. 
Offentlig service til alle de nye borgere. ER der tilstrækkeligt med plads på Institutioner mm. 
Appegrunden – adgangsforhold. Smedevej og Buchwaldsvej.  
Cykelsti Tommerup St. - Vissenbjerg.  
Trafiksikring daginstitutionerne.  
Byfornyelse og midler dertil. (pkt. 2a).  

6. Opdatering af gamle lokale stier. Lotte og Jakob Storm aftaler møde med andre interessenter.  
Vi kan få standard piktogrammer og pæle fra kommunen.  
Natura2000 fredning af Hesbjergskoven er vedtaget. 
Vi vil gerne forbinde stier mellem Hesbjerg – Kirkevej – Dyred Banke – Holmstrup – Blommenslyst – 
Stærmose.  
 

7. Økonomi - der skal søges tilskud til Lokalrådet. Svend Aage. 
Betaler kommunen kuponer til tilflyttere? Nej, men vi kan søge til andre projekter.  
1. marts er der frist for ansøgning for tilskud til Levende Bymidter. Der er 40.000 kr. Se pkt. 1 siden 
sidst. 
 

8. Bosætning 
 

b. Det undersøges om kuponerne bruges. Sven Erik og ambassadør Inge Holst. 
c. Opdatering af folder. Kan ny tekst godkendes? Jakob SP. Sender ud på mail. 
d. Møde om kommende Bosætningsportal flyttet til 8/2. Lotte, Jakob SP og Sven Erik deltager. 

Tilmelding 31. januar. 

9. Arrangementer: Kan vi lave Sct. Hans i Tommerup Stationsby. Teglværket gennemfører ikke 
længere Sct. Hans. 
Hvem vil tage teten? Martin spørger FDF om et samarbejde.  
 
Arbejdsdage ved Tallerupsøerne: 13. marts, 10. april, 15. maj. 
9. april: Affaldsindsamlinger 

8. maj: Vi mødes på midten. 
 

10. Temadag for kommunens Lokalråd: Ny dato: Lørdag 26. februar. Martin, Jakob SP.  
  



11. Eventuelt. 

Borger har foreslået kommunen at lave et affaldsindsamlerkorps med bevilgede 
affaldstænger og gule veste. Kommunen har sendt henvendelsen videre til os. 
Det kræver koordinator og forsikring. 

Det foreslås annonceret ved affaldsdag og arbejdsdage ved Tallerupsøerne. 

 

 

Referent: Jakob Schjødt. 


