RØST - Lokalråd for Rørup Sogn
Referat fra dialogmøde mandag den 6.2.2017 kl.16.30 – 18.30
Sted: Borgerhuset, Gelstedvej 10, 5560 Aarup.
Deltagere:
RØST: Lis Meng, Thorben Jørgensen, Per Rasmussen, Casper Hoelgaard Buch og Jens
Bartholin
Assens Kommune: Steen Søgaard, Leif Rothe Rasmussen, Henning Jensen og Ole
Knudsen.
Referent: Lis Meng

1. Velkommen
Lis bød velkommen og gennemgik kort dagsorden. Steen Søgaard fik
herefter ordet som ordstyrer under mødet.
2. Udviklingsplan for Rørup Sogn med udgangspunkt i eksisterende plan fra 2009
Jens Bartholin opsummerede arbejdet omkring udviklingsplanen, der blev
udformet i 2008/2009, men som blot har ligget stille siden. I 2012 gik
Sogneforeningen, hvor Jens er formand, ind i arbejdet med planen og
troede at kommunen ville sætte noget i gang, men det gjorde de ikke.
Sogneforeningen har siden 2012 arbejdet med nogle af punkterne fra
planen. Blandt andet arbejdet på at få etableret et rekreativt område i
Grønnemose, og de er pt. ved at få overdraget et område til dette.
Der har været lidt udvikling i området – Rørup Sogneforening – men ikke
nok, hvorfor Jens arbejdede på at få Lokalrådet op at stå, så emner kan
blive bragt på højere niveau, og hele sognet kan komme til orde.
Vedr. det rekreative område i Grønnemose, så er der blandt andet planer
om at etablere en trampesti på ca. 140 meter. Området er omfattet af § 3 i
naturbeskyttelsesloven, men Assens Kommunes afdeling for Miljø og
Natur har givet dispensation til etablering af vandhul i området. Området

fungerer også som forsinkelsesbassin for Assens Forsyning, men
forsyningen er også indforstået med både vandhul og trampesti (spang).
Der var efterfølgende en snak henover bordet om, hvad vi skal gøre i den
forbindelse. Og vi blev foreslået at søge lokalsamfunds-puljen samt
friluftsrådet og heri redegøre for det rekreative område, samt
sammenhæng mellem opretning, natur og bosætning.

Steen Søgaard vil rette henvendelse til entreprenørgården om et evt.
samarbejde om at få ryddet op på området, hvis der søges penge hjem og
der også lægges frivilligt arbejde i forbindelse med genopretning og at
opbygge området.
3. Cykelsti til Aarup
Vi ønsker en cykelsti til Aarup for at sikre en sikker skolevej, men også for,
at beboere uden bil kan cykle til Aarup for at handle eller tage tog. Og vi
ønsker også, at det skal være attraktivt at bosætte sig i Rørup Sogn.
Vi blev opfordret til at sende en ansøgning i forbindelse med budget 18 –
senest 1.6.17 – og argumentere for behovet. I den sammenhæng vil det
være vigtigt at slå på, at hele området under RØST hverken har
skoletilbud, dagtilbud eller fritidsaktiviteter, og sammenholde dette med
lokalsamfundets størrelse og indbyggertal.
Evt. også komme med konkrete forslag til, hvordan forløbet af en cykelsti
kan se ud fra Grønnemose/Ålsbo til Aarup.
Forskellige muligheder blev vendt, og da flere har godt lokalkendskab til
stier og små veje, er det nærliggende at sende dette med i vores oplæg.
Det bør også nævnes, at en del af strækningen kan etableres på
eksisterende vej, eksempelvis som en 2:1 vej.
Der har været rettet henvendelse til Erholm af nogle omgange – da der er
jord, der tilhører dem. Umiddelbart har der ikke været interesse i at afgive
jord til cykelsti.

4. Trekanten – fra erhverv til boligområde
Det har været diskuteret i mange år, hvad der skal ske med dette område.
Byrådet skal have et klart signal fra os i Rørup Sogn, hvad vi ønsker med
Trekanten, hvilket måske vil kunne fremme, at vi får omlagt stedet til
boligområde. Efter vedtagelse af den nye kommuneplan kommer der en
kortlægning af samtlige erhvervsområder i Assens Kommune. Under
denne proces skal lokalrådet melde ind med ønsket om omdannelsen.
Trekanten har udsigt til Lillebæltsbroen og menes at være et meget
attraktivt område.
Hvis det bliver lavet om til boligområde, skal vi ikke forvente, at der vil
blive udstykket et stort antal i første omgang.
Hvis der bygges på Trekanten, vil boligerne få udkørsel til Skolevej, hvilket
ledte over til en snak om skolevej og eventuelt lukning i den ene ende.
Eller lukning for gennemkørsel af tung trafik.
Endvidere en snak om fortovet, der er etableret fra busstoppestedet og
frem mod Hovedvejen, men stopper ca. 40 meter før vejen på grund af
boligen på hjørnet, der ikke har ønsket fortovet løb forbi.
Der vil blive kigget på dette fra politisk side for at se, om det ikke kan
etableres resten ad vejen. Leif Rothe tager dette med i MTU.
5. Eventuelt
Der var en snak om området generelt. Købmand, Industrivej, vejarbejder
og infrastruktur.
Lis nævnte, at der i Folkebladet havde været en annonce om byggegrunde
i Assens Kommune, hvor grunde i Aarup var betegnet som ”Tæt på
motorvej” og i Grønnemose som ”Landlig idyl”. I Rørup Sogn bor vi
væsentlig tættere på motorvejen end i Aarup, og derfor en opfordring til
at have dette in mente, når der skal fortælles om vores område.
Der var snak om stier, noget som vi har forsøgt at tage op som emne i
RØST, men som er parkeret for nuværende. Fik information om, at de i

Vissenbjerg fx havde inviteret Dansk Vandrelaug til at hjælpe med at
kortlægge stier.
Der har været en undersøgelse, der viser, at det er vigtigt for
folk/tilflyttere, at de kan komme ud i naturen, så det er ikke uvæsentligt,
hvad vi kan tilbyde her.
Der blev spurt til nedrivning af huse. Her kan der søges ved Landsbypuljen.

