Referat lokalrådsmøde 2022-04-21 Tommeruppernes Lokalråd
Deltagere: Lotte, Martin, Karsten, Carsten, Jakob SP, Jakob S, Sven Erik og Michael.
Fraværende: Svend Aage.
Mødet var på Møllebakken 22, 5690 Tommerup kl. 19:30 – 22:00
0. Siden sidst: 22-01-27.
Mange aktiviteter siden sidst ved Tallerupsøerne.
Affaldsindsamling i begge byer – ingen kommentarer.
Møde om kommunalt støttede aktiviteter i bymidter – men for lidt opbakning til at finde på og gennemføre
aktiviteter, så Martin trak lokalrådet ud.
Borgermøde om byggegrunde på Appegrunden/Tallerupsøerne: Jakob Storm og Svend Erik var med. Lidt
kritik fra beboerne på Parkvej, især om trafikforhold.
Spørgsmål om trafikforhold ved Tallerup/Parkvej.
Bebyggelsesgrad? Jakob SP: De viste tegninger ser ud til at give et meget tæt bebygget
område.

Martin har bestilt forsikring til Lokalrådet for frivillige og legepladsen – men vi vil gerne have andre til at
betale. Det tages op med politikerne ved kommende dialogmøde.
Gennemsyn af lokalråd – Jakob Storm:
Mødedeltagerne vil gerne have en tættere tilknytning til den kommunale administration.
28/4 – møde igen(?)
1. Emner til Dialogmøde mellem politikere* og lokalråd: 28/4 – 19:30 Møllebakken 22.
Frivillige og samarbejde med Assens Forsyning.
Forsikringsomkostninger.
Agenda:
1. Status byggegrunde kommunale og private. Smedevej og Buchwaldsvej er et kaos.
2. Lys på Sortebrovej. Vi har stadig ønsket, og fremsætter det igen.
3. Byforskønnelse af midtbyerne, hvor kan kommunen hjælpe?
Trafikforhold.
Den gamle udviklingsplan skal tages op igen og vi får nye modeller.
4. Stisystemer. Status og fremadrettet arbejde
(Assinoen; Glamsbjerg -Tommerup, Sti til Natura2000 ved Hesbjerg. Fortov til børnehaven
Kilden, sti i den gamle tunnel, hegn op til skolen).
5. Lokalrådets projekter.
Tallerupsøerne, Kirkebjergsøerne.
Udvidelse af fjernvarme – krav til støjsikring for rekreative områder.
Kollektiv forsikring ved vedligeholdelse og bestyrelsesarbejde.
6. Hvordan står det til mht. sikringsrum, man kan let frygte den tanke (Ukrainesituationen) at
der kunne blive brug for, at der skal ses på det i byerne.

7. Hvordan står det til med de økonomisk tilskud fra Kommunen til lokalrådene. De Lokalråd
som har stor aktivitet og store lokalområder og store udgifter, f.eks. trykkeudgifter, simpel
forplejning ved mødeaktivitet, møde som kræver en foredragsholder, m.m. nye aktiviteter
koster også selvom det er frivillige der kommer.
8. Politikernes hjørne. Er der input fra byrådspolitikerne?
2. Projekter
2.1 Tallerupsøerne.
Arbejdsdage 13/3 og teståbning af legeplads.
God tilslutning den seneste gang 10/4
Fokus at gøre legeplads færdig ved ekstra arbejdsdag 24/4-2022.
Bænke sættes fast.

2.2 Byforskønnelse.
Byvandring 30. april 10-14:30
Lokale til fællesmøde: Tommerup Efterskole spørges Jakob.
Forplejning: Frokost: Smør selv. Sven Erik køber.
Kaffe og kopper: Sven Erik.
Pressemeddelelse: Jakob, eventkalender.
Stander: Om muligt
Nyhedsbrev
Flipover: Karsten, Sprittusser: Lotte
Fotos: Jakob.
2.3 Stier på tværs
Møde med stier på plads. 20/6 kl. 15.
Arrangement
Vi mødes på midten 8. maj.
Gåtur og snak.
Sven Erik spørger Orla Andersen. (kan ikke red.)
Mødested: Kl. 14. ved begge stationer.
Forplejning ved Sortebrovej 29 /Assensbanen. Øl, vand, juice. Sven Erik.

Eventuelt:
Tallerupsøer tages billede af til ny folder.
Kirkebjergsøerne har fået en sten i vandløb. Jakob SP tager kontakt til biolog.
Byfest – svært at genstarte. Jakob Storm har haft kontakt til gruppen bag, men der er ikke
nok frivillige der har mod på opgaven.
*= Oversigt over politikere der er inviteret til dialogmøde.

Referent: Jakob Schjødt

