Referat af møde i Årslev / Sdr. Nærå Lokalråd torsdag den 5. september 2019 på
Husmandsstedet ud fra nedenstående dagsordenspunkter:
Tilstede: Susanne Berner, Malene Berthelsen, Gert Jørgensen, Jørgen Damgaard, Frits Rasmussen,
Elsebeth Bjerregaard.
Afbud fra: Tina Backmann, Per Jensen, Anja Sørensen
1. Godkendelse af referat
Punktet udsættes til næste møde, da en del af referatet mangler.
2. Orientering / Opfølgning
Trafikmøde afholdt forud for Lokalrådsmødet
På mødet med Afdelingsleder Ole Tyrsted, Natur og Trafik, og en medarbejder, blev vi orienteret
om / fik svar på lokalrådets spørgsmål og henvendelser fra borgere angående Gl. Byvej, Lensvej,
afkørsel fra supercykelstien ind i rundkørslen, manglende lys på en del af Åstien, Espegyden,
Hestehavevej, tilkørsel til motorvejen, grønne områder mm. Natur og Trafik sender referat,
hvorefter borgerhenvendelserne besvares.
Valgretsstenen
Stenen er vasket af og bliver malet i efteråret 2019.
Velkomstmøde for nye tilflyttere 12. september kl. 17 på Polymeren
Mindst to medlemmer deltager.
Henvendelse fra Red Barnet om møde i oktober 2019
Invitation til møde med Red Barnet om udbredelsen af ”Et godt fritidsliv for alle” - et
samarbejde mellem Faaborg Midtfyn Kommune og Red Barnet. Opslaget lægges på
Facebook.
Orientering fra mødet med den kommunale styregruppe omkring bymidtefornyelsen
Lokalrådet deltog og samarbejde med kommunen. God orientering. Der kommer flere
møder. - Vi beder om ”åbningstider” i Byværkstedet. Se tegninger omking byudviklingen på
kommunens hjemmeside.
Orientering om råstofudvinding på marken overfor Ibjergvej
Vi stiller os stadig til rådighed for grundejerforeingen på Enggårdsvej i forbindelse med
planerne om nye områder for råstofudvinding. Vi har forelagt eventuelt kommende
problemer for Natur og Trafik.
3. Filmprojektet - opfølgning på, hvor langt vi er
Orientering om forløbet med byfilmen om Årslev / Sdr. Nærå. Der bliver filmoptagelser i byen den
16. september 2019.
4. Hyde Park projektet
Efter møde med Nobelis Leg er det aftalt, at der opsættes et ”kryds og bolle spil”, et ”ringspil” og et
klatrestativ i ”parken”. Vi mødes inden da med kommunen på området for at aftale placering mm.
5. Nyt fra Fynsland
Udsat til næste møde.

6. Landdistriktspuljen
Næste ansøgningsfrist er 10. september 2019. Vi søger ikke denne gang.
7. Eventuelt
Borgerhenvendelse om klage over støj fra AmTech. Kommunen kontaktes.

Næste møde: Torsdag den 10. oktober 2019

