Referat af møde i Lokalrådet for Årslev og Sdr. Nærå torsdag den 15. november 2018 på
Husmandsstedet
Tilstede: Susanne Berner, Gert Jørgensen, Jørgen Damgaard, Per Jensen, Elsebeth Bjerregaard
Afbud fra Malene Berthelsen
Fraværende: Tina Backmann og Jespper Gravesen
Mødet startede med besøg af koncerndirektør Helle Vibeke Carstensen.
Der blev bl.a. talt om kommunens nye udviklingsstrategi contra den gamle udviklingsstrategi.
I den nye strategi lægges der større vægt på udvikling i hele kommunen, så man i højere grad
medtænker de mindre bysamfund og landområderne.
Bæredygtighed og ”Liv og Læring” skal også fylde mere.
80% af borgerne skal være tilfredse med at bo i kommunen!
Den nye udviklingsstrategi er p.t. i høring.
Det var et godt og konstruktivt møde, hvor koncerndirektøren var meget lydhør og tog mange af
vores lokale spørgsmål, forslag og frustrationer med hjem.
Derefter ordinært møde:
1. Godkendelse af referat
Godkendt.
2. Orientering / Opfølgning
Ødelagt vejtræ på Stationsvej
Det umiddelbare svar på vores ansøgning om erstatning af det nedkørte vejtræ var, at kommunen på
grund af besparelser ikke genplanter sådanne træer. Koncerndirektøren undersøger, om det er en
regel, der først gælder fra nyt budgetår....
Fynsland arbejder med den nye udviklingsstrategi.
Byværkstedet ved Polymeren skal annonceres på vores Facebook side og på Årslev Info.
Byværkstedet har til huse på Polymeren ved Højhallen i en pavillon og intentionen er, at der
skal være åbent torsdage kl. 16-17.30.
Værkstedet skal være med til at igangsætte og facilitere processerne med at skabe en
bymidte. Her kan man også følge udviklingen af Fremtidens Forstad og selv komme med
ideer. Stedet bliver et dialogforum.

3. Opsætning af julebelysning 2018
Smedejernsjuletræerne sættes op på Stationsvej fra midt / sidst i november og de kommer til at lyse
i tidsrummet kl. 16 – 24. En pæl må i første omgang erstatte det manglende vejtræ.
4. Lokalrådets folder
Punktet omkring færdiggørelsen af folderen udsættes til næste møde.
5. Velkomstmøde 20. november 2018
Der afholdes velkomstmøde for nye borgere på Polymeren tirsdag den 20. november.

6. Nye mødedatoer
Næste møde i Lokalrådet bliver
ONSDAG DEN 16. JANUAR KL. 19 PÅ HUSMANDSSTEDET
Kommende mødedatoer fastlægges denne dato.

7. Eventuelt
Nye datoer for ”Giv Liv” kurser for områdets borgere indhentes i det nye år.
Hjerteforeningen og Dansk Råd for Genoplivning afhoder 30 minutters gratis Giv Liv kurser.
Nobelis Leg har tilbudt Lokalrådet et klatrestativ til opsætning på området ved
Vikingeskibet. Vi siger mange tak og undersøger omkring byggetilladelse.

Referat: elsebeth

