RØST referat af mødet den 17. maj 2018
Tilstede: Ann Pia, Tim, Inge, Finn, Casper, Marianne og Eva

Mødets dagsorden
1. godkendelse af referater
2. Prioritering af fremtidige opgaver, som blev fremlagt på mødet 17. april 2018
3. Trafikplan - 2018-2020, herunder tele/pendler ordning og skolebussen.
4. Motorvejsudvidelse. Der afholdes orienteringsmøde i Vissenbjerg Hallerne
den 16.maj kl. 19:00. Inge, Finn og Tim deltager og tager notater.
Ad 1: godkendelse af referater
Ingen kommentar
Ad 2: Prioritering af fremtidige opgaver
Efter drøftelse af den mange mulige tiltag var der enighed om at prioritere opgaverne som
følger:
1. 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.
2. Krydset mellem Gelstedvej, Skolevej, Gl. Hovedvej - der er ønske om yderligere
fartnedsættelse op til krydset ved Købmanden.
3. 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.
Ud over prioritetslisten ønsker vi at arbejde med:
- Udsmykning af den nye rundkørsel - Inge taler med Jens Bartholin om det er noget
Landsbypedellerne vil tage med i deres opgaver, når de er i gang med at forskønne
området.
- At få opsat et “Gennemkørsel forbudt for køretøjer over 3500 kg, busser undtaget”
mellem Bogensevej og Gl. Hovedvej
- Der er steder i Grønnemose, hvor der er ønske om mere belysning. Bl.a. Lys ved
gangstien over legepladsen mellem Lupinvej og Bellisvænget.
Mellem Valmuevænget og købmanden ønskes 2-3 lave lamper, i stedet for den
enkelt høje der stå ved Valmuevænget.
- At få fulgt op på hvordan det går med fredningen af Ålsbo by.
Ad. 3 Trafikplan - 2018-2020

Trafikplanen er endnu ikke offentliggjort, derfor kan der pt. ikke foretages yderligere

Ad. 4 Motorvejsudvidelse

1. etape af motorvejen stopper ved Gribsvad. Afkørsel 55 kommer først med i 2.
etape i 2021/2022
Næste møde er den 14. Juni kl. 19-21 i kælderen i Borgerhuset.
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