Referat af møde i Lokalrådet for Årslev / Sdr. Nærå onsdag den 8. juni 2016 kl. 19 på
Husmandsstedet.
Tilstede: Susanne Berner, Per Jensen, Jørgen Damgaard, Gert Jørgensen, Frits
Rasmussen,
Malene Berthelsen, Elsebeth Bjerregaard
Afbud fra: Troels Borring, Michael Elholm
Mødet startede med besøg af Trine Hedegård Jensen, Plan og Kultur.
Trine orienterede om kommunens områdefornyelsesplaner for vores område:
Der er søgt og nu reserveret 3 mill. kr. i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
Betingelserne
for at modtage pengene er, at kommunen selv bidrager med 6 mill.
Der skal udarbejdes et program for planerne, som skal afleveres 1. april 2017 – svar
forventes i juni
efterfølgende.
Selve projektet varer fra 3-5 år.
Pengene kan bruges til: nye kulturelle mødesteder, by- og gaderum, trafikale
foranstaltninger herunder cykelstier.
I forbindelse med byfornyelsen gives penge til, at private husejere kan søge støtte til
bygningsfornyelse / istandsættelse. I denne omgang gælder det for huse på Kirkevej, Gl. Byvej og
dele af
Stationsvej.
Der kan søges om støtte til renovering af klimaskærmen (tag, vinduer, døre, facade
m.m.).
Borgere kan selv henvende sig til kommunen. Lokalrådet kan også indstille huse til
bygningsfornyelse.
Byfornyelsesmidlerne er søgt til en ”firkant” fra det grønne område ved børnehaverne,
Nøddehøj og
Bøgehaven – Bøgehøjskolen – Polymeren og vest for Hallen (det gamle skel mellem
Årslev og
Sdr. Nærå).
I planen lægges vægt på et godt børne- ungemiljø, handel, byliv, boliger og en Hal 2.
(Planen tilrettes
senere.)
Herefter fortsatte mødet med fremsendt dagsorden:

1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af referat
1.
Godkendt.
Orientering
a) Betina fra Polymerens Styregruppe har bedt Lokalrådet stå som
tovholder på en ansøgning
til Friluftsrådet om siddepladser på Polymere området. Godkendt.
b) Brev fra flygtningenetværket med invitation til udenlandske ægtefæller
om hjælp til jobansøgning. Til efterretning.
c) Manglende skiltning ved Møllehøj: Lisbeth Østergaard, Erhverv og
Natur, tager sig af sagen.

9.
10.

d) Opfølgning på møde med foreningerne: Udsættes til mødet i august.
Den foreslåede dato,
11.
3. november 2016, godkendtes.
12.
13.
e) Invitation til åbent udvalgsmøde i Teknik- og Miljø den 14. juni 2016:
1 medlem deltager.
1.
2.

Egnsmøde 9. juni 2016 på Husmandsstedet
Emner, der tages med til mødet: Polymeren, byfornyelsesmidlerne, åbent
lokalrådsmøde i
1.
august, Bom-sagen, manglende orientering
fra kommunen.
2.

1.

Opfølgning på mødet om ”Vores Egn”
1.
Det var et workshop møde for at skabet nye ideer. Alle gode
forslag fremsendes på skrift,
1.
når alle lokal-møder er afholdt. Bruges i reklameøjemed.

1.

Forslag til ny julebelysning på Stationsvej
1.
Fremvisning af færdigt eksempel på juletræ udført i armeringsjern,
som kan sættes ved
2.
vejtræerne. Lyskæderne påmonteres jerntræerne – det giver en stor
besparelse ved op- og
3.
nedtagning. Forslaget vedtaget. Dog skal der søges om
godkendelse hos Lilbeth Østergaard,
1.
Erhverv og Natur.

1.
2.

Landdistriktspuljen
Ansøgningsfristen er 24. juni 2016. Vi søger den nye pulje, der kommer
til efteråret i

3.

stedet.

1.

Flaglaug
Lokalrådet har modtaget opfordring til deltagelse i møde om dannelse af et
flaglaug i
Årslev/Sdr.Nærå.
2 medlemmer deltager i mødet i Årslev Sognehus den 21. juni 2016.
1.

Ny by-portal
Provinsbyer.dk har tilbudt hjælp til etablering af en by-portal. Enighed om, at
ÅrslevInfo
fungerer fint og er nok for os.
1.

Nyt fra Fynsland
Intet nyt.

1.

Nyt møde med Vej og Trafik?
Enighed om, at vi tager kontakt til Omer fra Vej og Trafik for et nyt møde. Folk

spørger
til stien og til udgravningen ved åstien.
1.
2.

Eventuelt – herunder nye mødedatoer i efteråret 2016
Nedenstående foreslåede mødedatoer for efteråret er alle med start kl. 19
og med afholdelse
på Husmandsstedet:
10. august
14. september med åbent møde den første time
1.
11. oktober
2.
3. november møde, hvor byens foreninger bliver
inviteret
3.
30. november

