RØST referat af mødet den 14. juni 2018
Tilstede: Ann Pia, Tim, Inge, Finn, Casper, Marianne og Eva
Gæst: Steen Søgaard
Interesserede borgere til stede: 3
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Prioritetsliste af fremtidige opgaver
● Cykelstien mellem Grønnemose og Aarup by - her er vi allerede godt i gange
og forslag til hvor vi ønsker den skal gå er sendt til Assens Kommune.
● Krydset mellem Gelstedvej, Skolevej, Gl. Hovedvej - der er ønske om
yderligere fartnedsættelse op til krydset ved Købmanden.
● Trekanten ved Skolevej - der er et bredt ønske om at lokalplanen ændres
således området kan udstykkes til beboelse, og ikke bruge til industri. Steen
Søgaard forhøres om hvor bolden ligger i forhold til ønskede ændringer.
3. Trafikplan 2018-2020
4. Dato for næste møde
5. Eventuelt
ad 1: Referat godkendt
ad 2: Prioritetsliste
Cykelstien: Det går efter planen. Bestyrelsen har den 12. juni 2018 modtaget
opfølgende mail fra Assen Kommune, med orientering om at udvalget på møde den
4. juni, har besluttet, at den kommende cykelsti skal placeres langs Erholmvej og
dermed følge vejens tracé.
Læs evt. pkt. 10 via dette link:
https://www.assens.dk/vores-kommune/politik/dagsordener-og-referater/miljoe-teknik
-og-plan/2018-06-04-0800-829/
Beslutningen om ekspropriation skal behandles videre i økonomiudvalg og byråd
hhv. den 18. og 27. juni.
Der svares tilbage på ovennævnte mail, hvor der forhøres om der er belysning med i
projektet, med cc til Poul Poulsen, (popou@assens.dk) og Steen
Søgaard(stspe@assens.dk)
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De midler der er afsat til cykelstien fra 2018 bliver overført til 2019, hvis projektet
ikke når at komme i gang i 2018.
Steen Søgaard oplyste at der er afsat kr. 6 mio. pr. år. til cykelstier, og at 1 km
cykelsti koster op mod kr. 2 mio. Eksproprierings udgifter ikke er en del af sti
budgettet.
Eva har talt med Cykelsmeden Aarup, omkring en event, når cykelstien skal indvies.
De er meget interesseret i at være med i indvielsen.
Tim vil forhører omkringliggende virksomheder om de vil være med til at sponsorer til
eventen.
Krydset mellem Gelstedvej, Skolevej, Gl. Hovedvej
Bestyrelsen har siden sidste møde modtaget mail (31.05.2018) fra Jimmy Rahbæk
Christensen med anmodning fra kommunen om bidrag fra lokalrådene med forslag til
lokaliteter, hvor politiet med fordel kan foretage automatisk trafik kontrol ”ATK”. Det
må indsendes max. 2 forslag i prioriteret rækkefølge. Bestyrelsen har vedtaget at
indsende følgende 2 forslag:
1. På rute 161, Gl. Hovedvej fra rundkørslen Bogensevej/Industrivej mod
Middelfart og ud til byskiltet, kort efter Dybmosevej. Her er der meget trafik og
fartbegrænsningerne bliver sjældent overholdt. Der er beboelse på begge
sider af strækningen. Fart overtrædelserne sker i begge retninger, derfor
ønsker vi her en ATK opsætning.
2. Gelstedvej, mellem rute 161 og Rørup by. Der køres med høj fart ad
Gelstedvej fra Rørup mod rute 161 - Fartbegrænsningerne bliver ikke
overholdt.
Det generelle ønske om fartnedsættelse til 60 km omkring krydset ved Let Køb, blev
drøfte og det blev besluttet at der mailes til Jimmy herom,og med yderligere ønsker
om bedre skiltning for området generelt.
Ønsker:
I rundkørslen ved Industrivej vil vi gerne have skilt der viser mod Gelsted
Fra Gelstedvej mod Industrivej, skilt der viser mod E20 og et der viser mod Odense.
Fra Bogensevej mod Gl. Hovedvej via Skolevej - vil vi gerne have Gennemkørsel
forbudt for køretøjer over 3500 kg, busser undtaget. Skilt i begge retninger.
Trafiktælling ønskes på strækningerne:
På Gelstedvej, fra Industrivej mod rute 161, for at klarlægge hvor meget trafik, der
evt. kunne ledes over industrien for at lette den megen trafik der er i krydset Gl.
Hovedvej/Gelstedvej/Skolevej
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På Skolevej, specielt hvis der i en trafiktælling kan skelnes mellem alm. og tung
trafik, til det formål at få Skolevej skånet for den meget tunge trafik, der er til gene for
vejens beboer.
Trekanten ved Skolevej
Hvor langt er vi i processen med at få omlagt lokalplanen? Bolden ligger hos Assens
Kommune, Steen forventer at der kommer gang i sagen igen efter sommerferien.
Der kommer et høringssvar, hvor vi har mulighed for at bede om, at området kan
omlægges til beboelse frem for industri.
Der er kun 1 byggemoden grund tilbage i Grønnemose, vi ønsker der er flere. Derfor
ønsket om at Trekanten bliver omlagt.
På den vestlige sides af Dybmosevej, er der udlagt til beboelse, men det ikke
byggemodnet. På spørgsmålet om hvad der skal til for at få grundene byggemodne,
er svaret klart - det koster! En udgift der ligger hos kommunen.
Steen fortæller, at der er afsat kr. 36 mio til byggemodning af grunde. Disse midler er
afsat til Aarup by, Brylle og Tommerup - her 200 stk ved naturlegeplads.
Hvis vi vil have promoveret vores område, skal vi deltagei dialogmøderne, hvor vi
kan fremlægge vores ønsker for Rørup sogn.
Vi skal ikke regne med at få promoveringen i gang før i 2019. med evt. budget til
2020.
Dialogmøderne er typisk i de 2 første kvartaler af året.
Hvis trekanten bliver omlagt til privat, kan vi hjælpe det på vej, ved at finde en privat
investor. Evt tage kontakt til Aarup Lokalråd, for sparring.
Vi kunne også lave en tegning over trekanten, med en skitse over, hvordan vi kunne
tænke os området kunne komme til at se ud. Landsbyplan/udviklingsplan ligger på
Assens kommunes hjemmesiden.
Værd at huske på, og påpege, er at Grønnemose er udpeget til at være en af de
mindre udviklingslands byer.
Vi har mulighed for at købe Årets landsby skilt med årstal på - pris ?

ad.3 Trafikplan 2018-2020
Referat af dette punkt eftersendes, når Marianne, Anne Pia, Inge og Eva har
skrevet høringssvaret som skal være Assens Kommune i hænde pr. 1. juli 2018.

3

ad. 4 dato for næste møde:
Tirsdag den 21. august kl. 18:30-20:30
ad. 5 Eventuelt
Inge har forespurgt omkring udsmykningen af rundkørslen - det må
vi ikke selv, da der er for farligt og det kræver certifikat i Vejen som Arbejdsplads.
Ivan har rettet til på rørup.dk, hvor RØST har en “underside”. Han mangler
kontaktoplysninger til bestyrelsen, og ønsker at komme på mail listen når der sendes
referat og dagsorden ud. Dette er vedtaget og han er blevet oplyst at kontakt til
bestyrelsen sendes til bestyrelse@røruplokalråd.dk
Indlæg til Rørup Nyt skal indsendes senest søndag 24. juni 2018.
Inge spørger til opdatering af hjemmesiden, medlemmerne af bestyrelsen er skrevet
på, men der mangler de udarbejdede referater og dagsordner. Casper afgiver
opgaven om vedligeholdelse af hjemmesiden, denne varetages fremover af Inge.
Eva afgiver opgaven omkring Facebook til Inge.
Fremover sendes referater og dagsordner også til Steen Søgaard og Ivan Flyckt
Sørensen
Hele bestyrelsen gøres opmærksom på, at når der svares på mail til
bestyrelsen mellem denne medlemmer, skal der bruge “svar alle” funktionen,
således at information og kommunikation ikke går tabt.
På vegne af Sogneforeningen fremlagde Jens Bartholin et ønske om samarbejde i
forbindelse asfaltarbejdet på Industrivej i 2018, det ønskes at få et asfalt fortov fra
Gelstedvej til rundkørsel via Industrivej. Efter afstemning (7 for, 0 imod) er det
vedtaget at indgå samarbejdet. Jens Bartholin skriver oplægget til Assens
Kommune, Tim underskriver, når tid er.
Plagen fra de mange råger omkring Gelstedvej/Gl. Hovedvej er der taget hånd om
fra en borger, som har skrevet til Natur og Miljø. Der kan søges om udtynding af
Råge bestanden indtil den 1. juni ved Naturstyrelsen. Vi afventer svare fra borgeren
om dennes svar fra naturstyrelsen.

Ref.: 16.06.2018/ EEN
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