
 

  

FORSKØNNELSE AF BYMIDTER 
I TOMMERUPPERNE 

Uddybende projektbeskrivelse  



Baggrund 
I forlængelse af den udførte Udviklingsplan for Tommerupområdet der er vedtaget af byrådet d. 28/6 2017 
Fremtidens Tommerup – En bæredygtig by i Udvikling, ønsker Tommeruppernes Lokalråd at arbejde videre 
med de gode emner fra denne.  

Der er en rygende udvikling i gang i forhold til bosætning af forskellig karakter og rekreative arealer. Men 
selve kernen af byerne mangler opfriskning.  

Af hovedpunkterne i Udviklingsplanen for Tommeruppperne, her omhandler 2 ud af 5 vigtige indsatser 
Byfornyelse og Bæredygtig byudvikling. Her fremgår det bla. 

Byfornyelse: 

”der ønskes flere aktiviteter og mere grønt i byens rum. Der blev især udtrykt ønske om forskønnelse af 
hovedgaden og de centrale pladser.” 

” et butiks- og handelsliv i forandring, og rammerne for fritidslivet vil i højere grad udgøre fremtidens 
bycentrum. Det er vigtigt at vi agerer på disse forandringer, og udnytter de muligheder det medfører, hvis 
vi ønsker attraktive og levende byrum i Fremtidens Tommerup.” 

Bæredygtig byudvikling: 

” FN defineret 17. verdensmål for bæredygtig udvikling, frem mod 2030. Det 11. mål Bæredygtig byer og 
lokalsamfund handler om hvordan vi kan gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, 
robuste og bæredygtige. Det drejer sig bl.a. om tilgængelighed til bæredygtige transportsystemer, 
forbedret vejsikkerhed, mere inkluderende og bæredygtig byudviklingen, bevaring af vores kultur- og 
naturarv, øget tilgængelighed til grønne og offentlige rum for alle aldersgrupper og personer med handicap, 
positive forbindelser imellem by og land, og gennemførelse af integrerede planer for øget inklussion, mere 
effektiv brug af ressourcer samt modstandsdygtighed overfor klimaforandringer.” 

Ovenstående er fra udviklingsplanen side 12, Disse to punkter var bland de punkter der fik flest stemmer på 
borgermødet hvor udviklingsplanen blev til. Derfor er et vigtigt projekt at søge midler, for borger i 
Tommerupperne. 

I udviklingsplanen side 20 er beskrives meget godt hvorfor vi søger midler til byfornyelse, i forbindelse med 
tiltrækning af nye borger og for at gøre byerne attraktive.  

”Bymidtens struktur er udefineret og udflydende. Her savnes tydelige, menings givende grænser og 
rummelige forløb. Det gælder også de grønne områder som ikke ind byder til ophold” 
 
”Ankomsten til byerne, og byrummene omkring hovedfærdselsårerne, har en særlig stor synlighed og 
betydning for Tommerups fremtoning. Flere steder efterlader disse sig desværre ikke et godt 
førstehåndsindtryk.” 

Projektets formål 
• Forbedre Tommerupperne som et attraktivt byområde for tilflyttere.  
• Skabe bedre sammenhæng imellem byer, butiksliv og natur.   
• Forstærke identitet for de enkelte byområder. 
• Skabe bymiljøer som byens borgere er stolte af.  
• At skabe en idébank af konkrete idéer til byudvikling, som lokalrådet kan arbejde videre med.  



Tidsplan for projektet 
Såfremt der opnås positiv tilkendegivelse af fondsansøgningen vil lokalrådet går i gang med forberedende 
arbejde.  

• Indledende møder med arkitekt, forventningsafstemning, gennemgang af bymiljøer. Indledende 
arkitektudkast Forår 2022 

• 1. borgnermøde med workshop, efterfølgende bearbejdning af idéer, medio 2022.  
• Arkitektudkast og 2. borgermøde med workshop 3. kvartal 2022.  
• Endelig arkitektplan fremvises på 3. borgermøde ultimo 2022 – primo 2023.  

Frivilliges involvering i projektets planlægning og udførelse 
Der er tale om et projekt med stor del af borgerdrevet initiativ. Projektet vil for en stor del af 
faserne blive båret igennem at et stort og frivilligt engagement, fra borgere, lokalrådet og 
foreninger i området. 
 
Der lægges op til at områdets borgere skal involveres og være med til at skabe gode idéer. Gode idéer der 
skaber ejerskab for de frivillige. Det er håbet at der skabes der et fællesskab og ejerskab omkring de 
fremtidige byudviklings projekter.  
 

Formidling af projektet til målgruppen 
Formidling af projektet til målgruppen vil foregå via lokalrådets kanaler (Facebook, Twitter, 
hjemmeside, nyhedsmail mv.), via i lokalavisen, der bliver omdelt i Assens Kommune, via artikler i 
Fyns stiftstidende der dækker hele Fyn. 
 

Links 
Link til Udviklingsplan 2017 for Tommerupperne https://www.assens.dk/media/32254/udviklingsplan-for-
tommerupomraadet_vedtaget-28-06-2017_kompr.pdf 
 
Link til eksempel på arkitektplan http://holmstrup-fyn.dk/wp-content/uploads/2019/06/F%C3%86RDIG-
HELHEDSPLAN.pdf 
 
By og landskabsarkitekt Knud Aarup Kappel: https://knudaarupkappel.myportfolio.com/  
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Figur 1: Kortbilag fra Udviklingsplan - Fremtidens Tommerup. 2017 



 
Billeder af kedelige bymiljø 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



Inspirationsbilleder 
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