Referat af Dialogmøde Røst 2021 kl. 19.00

Mødetype: Online møde
Mødeleder: Steen Søgaard
Referent: Inga Loff Andersen
Inviterede: 6 deltagere fra Byrådet, Rørup lokalråd (Anette, Inga, Marianne og Inge, gæster: Finn J. Jens B
og Poul P.
●

Velkommen til møde v/ Inge Bünning / Steen Søgaard samt præsentation af deltagere.

1. Vi kunne godt tænke os at tale lidt om grusgraven i Ålsbo Banker, reetablering og evt.
genrejsning af skov. Er der taget højde for ynglesæson, truede dyrearter, biodiversitet
osv.
v/ Inge Loff Andersen
●

Der henvises til det skriv som Poul Poulsen har sendt til RØST. Han har bla. talt med ejeren af Erholm
Slot som ejer skoven/ områder der graves i. Der er åbent for dialog mht. reetablering af området. Vi
vil gerne inddrages i beslutningen.

2. Hvad bliver der i Assens kommune gjort for at håndhæve reglerne om bopælspligt, her tænkes på
tomme faldefærdige huse og f.eks. brandtomter. v/ Inge Bünning og Inga Loff Andersen
●

Skriv til Kommunen og fortæl hvor der står husruiner, så vil de prøve at tage kontakt til ejeren..
Krav om bopælspligten kan muligvis være en vej at gå, men ellers er der ikke meget at gøre.

3. Kunne man tænke at der kunne skabes fjernvarme til Grønnemose. I forbindelse med udfasning af
diverse opvarmningsformer, olie, gas osv. vil det være oplagt at få videreført den fjernvarmeledning, der
allerede ligger i Vissenbjerg, ca. 7 km. herfra. Mon det var noget kommunen kunne hjælpe os med at få
sat i værk. v/ Inge Bünning evt. Jens Bartholin
●

Hvis byen skal udvides, ville det være godt med fjernvarme. Men der skal være et vist antal bruger
for at Fjernvarme Fyn til at gå ind i projektet. Der er allerede meget aktivitet i den nordlige del af
Assens kommune mht. fjernvarme, så det kan måske også være en mulighed i Grønnemose. Men
der findes også mange andre gode grønne tiltag fx varmepumpe station/anlæg. (Det har de

Tommerup St.by) Kommune kan ikke umiddelbart hjælpe med kontakter, med de kan oplyse om
hvem der evt. kan kontaktes ( via mail til Inge)
4. Udbygning af Grønnemose by, jævnfør de ønsker der er omkring “Skoletrekanten” eller andre relevante
områder. Der er brug for udvidelse af byen hvis vi skal kunne bibeholde den aktivitet vi har nu og
forbedre den. Byen er perfekt til pendlere. v/ Inge Bünning
“Skoletekanten” er udbudt til erhverv indtil d. 18.maj. Men kampen er ikke opgivet. Jens Bartholin har lavet
et skriv til politikerne. Vi er et aktivt samfund, som ønsker at blive udbygget, og vi har lavet mange tiltag.
Undren over hvorfor 28 ud af 29 lokalpolitiker har stemte for, at det skulle være erhvervsområde trods det,
at det er imod lokalbefolkningens interesse. “Vi er er ikke engang blevet spurgt, det er uforståeligt”. Et
ønske i 31 år. Det lader til at byrådet ikke tager borgerne alvorligt. Det drejer sig om ca.10 ha.
Den nye højhastighedsbane, gasstationen, og grønne krav er en stor udfordring for kommunen. Måske en
50/50 beboelse/industri er en mulighed (DG) byggegrunde kan også udbydes af private, og fem-syv stk. er
bedre end ingen.
Der er (via facebook) mange forespørgsler fra potentielle tilflyttere til huse, grunde, cykelstier mm i
Grønnemose. (IB) Anden jord er til salg, som kan anvendes som industri, ligger lige overfor Poull Poulsen.
Der er behov for at få tilflyttere til kommunen, men også behov for arbejdspladser. Det er byrådets pligt at
træffe beslutninger (AF) Støjgrænser kan være en hindring for at lave området til beboelse (nye regler) bør
undersøges. IB Trafikstyrelsen har været kontaktet og der er lavet støjmålinger i Grønnemose. Der forventes
ikke yderligere støj i området, selvom der kommer et ekstra spor og højhastighedsbanen. Der lægges jo
støjreducerende asfalt på.
Det er vigtigt at holde fast i det gode samarbejde, selvom at vi ikke altid er enige. Tavshedspligt skal tages
seriøst, og vi skal være realistiske. (AF)
Ny planlov i 2017 som gør det muligt at få erhvervsområdet lavet om til beboelse (PP) Hele kommunen skal
naturligvis udvikles.

5. Er der mon planer om bedre vedligeholdelse af veje, vejkanter og grøftekanter i området. Evt.
afstribninger på Industrivej og Gelstedvej langs kanterne og udbedring af høje kanter. v/ Inge
Bünning
●

Henvendelse fra landsbypedellerne. Vejkanter er høje og ujævne, så de kan ikke klippes. Afstribning

mangler også , et punkt fra sidste år som er syltet. Skal Corona have skylden??
●

6. Åbent punkt fra de politikere der deltager. Dette punkt kan også komme ind som nr. 2 i stedet
for, hvis det ønskes.
∙ Punkt fra Dan Gørtz: Har RØST nogle ideer og ønsker til at øge biodiversiteten i
lokalområdet?
●

(DG) Der er penge til blomsterfrø og til indvielse af cykelstien, den bliver færdig lige omkring
august. (FJ) Der er mange aktiviteter i Grønnemose fx krolf, minigolf, mm og biodiversitet er
tænkt ind. Der plantet mange forskellige buske og træer på det rekreative område.

7. evt.
●

8. Afslutning af møde. v/ Inge / Steen

