Referat af mødet den 13. november 2018
Tilstede: Anne-Pia, Casper, Marianne, Tim, Inge, Eva
Afbud: Finn
Gæst: Poul Poulsen, Jens Bartholin, Finn Jørgensen

Valg af ordstyrer: Inge
ad. 1 Godkendelse af referat af sidste møde
godkendt - mapper må gerne stå i borgerhuset.
ad 2. Orientering vedr. bybånd og 2. etape af cykelstien v. Poul Poulsen
1 etape - fra Søndergaardsvej til jernbanetunnel. Der er stadig politisk enighed om at
projektet skal fortsætte. Dog har teknisk udvalg fremlagt ændringsforslag til de teknisk
forvaltning, da deres forslag er langt dyrere end nødvendigt.
Aarup til Søndergaarde der er tinglyst et elkabel og vandledning. Hvis stien skal ligge oven
på vandledningen, vil 1,4 km sti være budgetteret til 8 mio på grund af den yderligere
fundering der skal foretages. Forslag er sendt tilbage til forvaltning, med ønske om
yderligere ekspropriering på ca. 1 meter, for at undgå den dyre fundering og udvalget skal
have præcisering af hvor vandledning, da man ikke er helt sikker på dens placering.
Trods vedtagelse fra politisk side og at cykelstien skal etableres, er det RØST’s opfattelse at
vi vil se på begyndelse før vi tror 100 % på det.
Det undersøges hvad det vil koste at få etableret etape 2 fra Søndergårdevej til rundkørslen
Igen er de fra politisk hånd fremlagte forslag langt dyrere end dem vi har tilkendegivet er
nødvendige.
Der er i hvert fald 4 byrådsmedlemmer i teknisk udvalg der stemmer for cykelstien.
Cykelstien er sat på hold indtil videre og indtil de sidste beregninger er kommet tilbage.
Assens Kommune har fået kr. 6 mio til cykelsti, som udmøntes i 2019. Vi håber stadig at de
midler bliver lagt i vores cykelstiprojekt.
Poul Poulsen arbejder ufortrødent videre sammen med flertallet fra Teknik & Miljø og håber
på det lykkes.
RØST følger sagen tæt og i samarbejde med Poul Poulsen.

Bybånd (se bilag) i forhold til “Trekanten”
Kommunen er delt i 3: 1 sektion mod Odense, 1 mod Lillebælt og 1 midten.
I båndet mod Odense er sandsynligheden for beboelsen størst.
Assens ligger i kyst båndet: De har etableret sig godt, med stor udvikling af beboelse og
erhverv, samt friluftsliv ved kysten.
Glamsbjerg, Verninge og Haarby ligger i midter båndet i det åbne landskab, her er der ikke
den store udvikling i beboelse eller erhverv.
I bybåndet mod Odense ligger Tommerup og Vissenbjerg, de er i gang med udviklingen,
men der er stadig ønske om yderligere udvikling.
Aarup lokaludvalg har haft stor succes med udvikling af området mod syd, hvor der er blevet
udstykket grunde til et mix af andelsboliger, parcelhuse etc. I selve byen bliver der pt. opført
almennyttige boligere.
Grønnemose ligger også i bybånd mod Odense. Dette er en god ting, men det kræver action
i forhold til udvikling af byen.
Udviklingen ligger RØST meget på sinde og vi vil gerne arbejde på at få en positiv udvikling i
gang sammen med Assens Kommune.
Pt. har vi 1 ledig byggegrund, men der er mulighed for at Dybmosevej kan byggemodnes.
“Trekanten” som er udlagt til let erhverv, ønsker vi stadig bliver omlagt til private boliger i
forskellige former. Området er dog lidt tricket, men ikke umuligt, hvis vi kan bytte området for
et andet erhvervsområde. Dette kræver politisk bevågenhed.
På strækningen mellem Vissenbjerg og Gl. Bogense Vej skal området revideres, vi skal
have tiltrukket erhverv til området der istedetfor Trekanten.
Det kunne være en opgave for RØST at forfatte et brev til store virksomhed eller entreprenør
der har fingeren på pulsen. Dette vil dog kræve hjælp fra kommunal side - dette spørger vi til
ved dialogmødet.

ad 3. Dialogmøde

Tirsdag den 5. feb. 2019, kl. 19-21.

ad. 4
Skiltning vedr. tung trafik er opsat.

ad 5 Mapper
Finn formand siger ja til at vi må have dem stående.
Marianne har printet nogle af dokumenterne.
Inge tager over på opgaven, printer og sætter i mapperne :) Tak Inge :)
Inge må gerne købe toner og papir til formålet. udgifter refunderes af RØST.
ad. 6 Hækkebøllegaarden
Tim tager henvendelse til ejer af Hækkebøllegaarden vedr. Rågeplagen
ad 7:
Sagen blev drøftet og det blev besluttet at vi taget kontakt til Totalbanken igen, hvis vi har et
projekt vi kunne bruge støtte til.

ad 8
Skiltningen blev drøftet, der er ikke behov.

ad. 9

møde

Næste møde 8. januar 2019 kl 18:30-20:30 (referat udfærdiget 06.01.19 - 

rykket til den 15.01.2019)
ad. 10 Evt.

Sogneforeningen søger lokalsamfunds pulje penge inden 31/12, vi skriver gerne under
sammen med sogneforening til ansøgningen, for at stå stærkere.
Inge er PR til rørup nyt inden 15/12.

