Referat af møde i Årslev / Sdr. Nærå Lokalråd torsdag den 11. januar 2018 kl. 19 på
Husmandsstedet.
Tilstede: Susanne Berner, Gert Jørgensen, Tina Backmann, Per Jensen, Jesper Gravesen, Elsebeth
Bjerregaard
Afbud fra: Malene Berthelsen

1. Godt nytår!
Formanden ønskede alle et godt nytår!

2. Godkendelse af referat
Godkendt.

3. Orientering / Opfølgning
Trafikforhold i Årslev / Sdr. Nærå
Lokalrådet har aftalt møde med kommunens trafikafdeling den 25. januar 2018 på
Husmandsstedet, hvor forskellige trafikale forhold skal drøftes. Se pkt. 6.
Lisbeth Østergaard, Natur og Landskab, forlader Faaborg Midtfyn Kommune. Hun afløses
blandt andre af Helle Mølgaard, som får sagerne fra Årslev / Sdr. Nærå overdraget.
”Vores Midtfyn”
Hjemmesiden ”Vores Midtfyn” , som blev lanceret af Keld Jacobsen, Ringe, kommer
alligevel ikke i gang. Han stopper ligeledes med ”Rundt om Ringe”.
Infoskærme
Udvalger omkring inforskærme i vores by tager kontakt til andre byer, hvor lignende
projekter kører.
Julebelysnsing
Juletræerne på Stationsvej har været en stor succes i hele december måned. Megen ros fra
borgerne!
Stor tak til arbejdsgruppen omkring op- og nedtagning!
Projekt robåd
Ingen robåd er fundet. I stedet blev det besluttet at få tilbud fra firmaet ”Nobelis” på et
vikingeskib – eller dele deraf – til opsætning ved Hyde Park.

4. Borgerbudget
Den eneste ansøgning, der indkom til borgerbudgettet, er indsendt til kommunen.
Der afholdes evalueringsmøde på kommunen 29. januar.

5. Fynsland
Fynsland har afholdt møde med kommunaldirektør Helene Bækmark omkring
borgerinvolvering mm.
Den 27. januar 2018 afholder kommunen ”Velkomstseminar” for frivillige og andre om
velkomst til og fastholdelse af tilflyttere. 2 medlemmer deltager.
Der er Egnsmøde for vores område den 15. januar 2018 i Carl Nielsen Hallen.
Her dagsordenen bl.a. puljen til istandsættelse/vedligeholdelse af forsamlingshuse.
Desuden skal et tværkommunalt projekt ”Sikkert Seniorliv” drøftes. Projektleder for
Faaborg Midtfyn er udviklingskonsulent Sissel Skivinger Dyrving.

6. Møde med trafikafdelingen 25. januar 2018
Nedenstående punkter skal drøftes:
Skiltning af cykelstier
Cyklisters krydsning af Kirkevej ved sti-udmunding
Indvielse af Super-cykelstien (f.eks. med deltagelse af Cykelklubben)
Motorvejstilkørsel Årslev fra vest
Yderligere reflekser/afmærkning af vejtræerne på Stationsvej
60 km fartbegrænsning på Ibjergvejen
Dårlige oversigtsforhold fra Blæsbjerggyden ud på Ibjergvej
Eventuel udvidelse af Espegyden

7. Regnskab
Lokalrådets kassebeholdning pr. 11. 12. 2017: 55.800 kr.

8. Byfornyelsesforslag
5 hold af arkitektstuderende fra Københavns Universitet har udarbejdet hver deres forslag til
byudvikling i Årslev / Sdr. Nærå.
De fremlagde deres bud 4. januar 2018 på Husmandsstedet. Plancherne er stadig udstillet her. Vi
drøftede fordele og ulemper ved de forskellige forslag. Spændende!

9. Eventuelt
Arbejdet med at erstatte et væltet vejtræ på Stationsvej er i gang.
Næste møde: torsdag den 8. februar 2018 med åbent møde 19-20.
Referent: Elsebeth

