
Referat af møde i Årslev / Sdr. Nærå Lokalråd torsdag den 6. september 2018 på 

Husmandsstedet 

 

Tilstede: Susanne Berner, Per Jensen, Jørgen Damgaard, Gert Jørgensen, Tina Backmann, Elsebeth 

Bjerregaard 

Afbud fra Malene Berthelsen og Jesper Gravesen 

 

1. Godkendelse af referat 

Godkendt 

 

2. Orientering / Opfølgning 

NetPlan – nyhedsbrev 

Lokalrådsformanden har haft møde med NetPlan System Design omkring muligheden for at 

NetPlan kan udgive  et elektronisk nyhedsbrev for Årslev / Sdr. Nærå området. Der arbejdes videre 

med muligheden. 

 

Kvindevalgretsstenen 

Lokalrådet forhører sig hos By, Land og Kultur om vi må ”forskønne” Kvindevalgretsstenen ved 

Gl.. Byvej / Bystævnet med afvaskning og optegning af bogstaverne. 

 

 Skilt ved Møllehøj 

 Møllehøj har nu fået et nyt skilt med de rigtige oplysninger om det stolte oldtidsminde. 

 

 

3. Orientering om møde om bl.a. borgerinddragelse ifm byudviklingsplanerne 

Møde med Birgit Weber Sønderskov og Trine Jensen, fra kommunen, 4. september på Polymeren 

om bl.a. borgerinddragelse ifm Byudviklingsplanerne. P.t. arbejder arkitekterne bag lukkede døre, 

men 6. november 2018 kl. 19 – 21.30 på Polymeren offentliggøres de endelige vindere i 

konkurrencen. 

Se: http://fmk.dk/om-kommunen/sammen-om-udvikling-i-faaborg-midtfyn/fremtidensforstad 

Vi opfordrede Birgit Weber Sønderskov til at annoncere dette møde på alle tænkelige medier og til 

opsætning af plakater, så vi sikrer os, at alle borgere har mulighed for at se det og dermed deltage i 

mødet. 

 

 

4. Nyt fra Fynsland 

Der arbejdes med kommuneplan og de indkomne høringssvar fra lokalrådene. 

 Orientering om borgerbudgettet er sendt ud. 

 

 

5. Lensvej 

Forslag om velkomstmøde specifikt for de nye borgere på Lensvej. Der laves udkast til folder om 

lokalrådets arbejde til næste møde. En sådan folder kan bruges på velkomstmødet og i 

velkomstpakkerne og det vil udbrede kendskabet til Lokalrådet og dets arbejde. 

 

6. Eventuelt 

Borgerhenvendelse om det græs, på det grønne område ved Kløvervej, der kun bliver slået to gange 

om året – om der kan søges fonde til en robotplæneklipper. Svaret til borgeren bliver, at Lokalrådet 

ikke umiddelbart mener, at det er muligt at finde en fond, der vil give penge til indkøb af en 

robotplæneklipper til klipning af kommunalt område. 

 

  



 

 

Næste møde: onsdag den 3. oktober (flyttet fra 11. oktober) 

 

Ref.: elsebeth 

 

 


