UDVIKLINGSPLAN

KÆNG - GUMMERUP - HÆJRUP
.
Udarbejdet i samarbejde mellem beboerne
i omradet og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps.
/

udviklingsplan

KÆNG-Gummerup-HÆjrup

INDLEDNING
Den foreliggende udviklingsplan er et resultat af en proces, som har involveret mange af
lokalsamfundets borgere. Planen er således et udtryk for beboernes ønsker og ideer til lokalområdets udvikling de kommende 10-15 år. Yderligere har den lokale proces taget afsæt
i et overordnet projekt, der bl.a. omfatter parallelle forløb i 2 andre lokalsamfund i landdistrikterne i Assens Kommune. Det samlede projekt bærer den officielle titel: ”Partnerskab, Landsbyplaner og Landdistriktspolitik- èn samlet udviklingsstrategi for landdistrikterne i Assens Kommune”.

2

Indledning og indhold

INDHOLD

s. 2

OVERSIGTSKORT (hele området) 			

s. 3

KARAKTERISTIKA - KØNG-GUMMERUP 		

s. 4

LUFTFOTO AF KØNG-GUMMERUP			

s. 5

BOSÆTNING OG FORSKØNNELSE			

s. 6

SAMLINGSTEDER & FRITIDSAKTIVITETER		

		

s. 7
s. 8
s. 9
s. 10

og Musiksted for børn & unge				

s. 11

INFRASTRUKTUR OG TRAFIKSIKKERHED 		
• Stisystemer 					

s. 12
s. 13

HØJRUP					

s. 14

OVERSIGTSKORT OVER
INDSATSOMRÅDER					

s. 16

KOLOFON						

s. 17

eksisterende forhold

Det samlede landdistriktsprojekt startede med et informationsmøde i juni 2008 og går på
’to ben’ i den forstand, at projektet 1) skal medvirke til at give input til udvikling af en kommunal landdistriktspolitik, og 2) skal tilvejebringe en udviklingsplan for hvert af 8 udvalgte
lokalsamfund.
Projektforløbets første ’arbejdsdag’ var et dagseminar afholdt tirsdag d 26. august 2008.
På dagseminaret blev borgere, landdistriktsråd, kommunale politikere og embedsfolk rystet
sammen for i fællesskab at diskutere, hvad der er vigtigt for at skabe liv på landet, og hvilke
temaer/indsatsområder der med fordel kan satses på i Assens Kommune. Resultatet fra
dagseminaret har sidenhen fungeret som inspirationskilde i forbindelse med udviklingen af
de 8 udviklingsplaner.

INDLEDNING						

indsatsområder

• Forskønnelse og legearealer ved skolen			
• Forskønnelse og trafikdæmpning ved skolen 		
• Byfolden - et aktivt område		

Arbejdet i Køng-Gummerup og Højrup blev for alvor skudt i gang på den lokale workshop
afholdt i Køng-Gummerup Forsamlingshus d. 2. oktober. Her besluttede forsamlingen sig for
at arbejde videre med følgende 3 indsatsområder:
•
Bosætning og forskønnelse
•
Samlingssteder og fritidsaktiviteter
•
Infrastruktur og trafiksikkerhed
På samme møde blev der til hvert indsatsområde etableret en arbejdsgruppe, som over
efteråret 2008 har defineret projekter under hvert sit respektive indsatsområde. Materialet
fra arbejdsgrupperne danner således grundlag for denne plans fokus og indhold. Da der er
sammenhæng på tværs af flere af de valgte indsatsområder, formidles de bearbejdede
delemner under det kapitel der bedst favner delemnet.
Planen omfatter også forslag til initiativer, der kun kan realiseres, hvis grundejere og lejere
er indforstået hermed.
Med denne udviklingsplan forefindes nu et samlet dokument, der kan hjælpe lokalsamfundets borgere med at viderebearbejde nogle lokale udviklende tiltag, bl.a. ved at koordinere
og realisere nogle af de i planen beskrevne projekter.

• Forsamlingshuset, Hjemstavnsgården

udviklingsplan
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Eksisterende forhold

Glamsbjerg

Køng

Gummerup

Højrup

udviklingsplan
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KÆNG-Gummerup-HÆjrup

Eksisterende forhold
KARAKTERISTIKA

Køng – Gummerup ligger i Køng Sogn og kan
karakteriseres som en typisk ”slynget vejby”,
der er opstået langs den gennemgående nordsydgående hovedgade, Byvejen.
Historisk set kan en sådan landsbytype betegnes som en næsten organisk selvgroet
landsby, hvor gårde og huse grupperer sig løst
alt efter forekomsten af egnede bebyggelsestomter og langs en vej der slynger sig gennem
landskabet for at undgå mindre bakker og lavninger. Ofte kan denne type bygader have et
forløb på 2-3 kilometer, hvilket også er tilfældet i Køng-Gummerup.

Åb

an

ke
n

Glamsbjerg

KØNG
MØLLE
Få

jen
ve
By

Fladmosevej

Byvejen løber parallelt langs den større hovedvej Fåborgvej der få kilometer fra Køng
ender ud i rundkørslen Assensvej i Glamsbjerg. Kun et mindre grønt areal adskiller
Glamsbjerg fra Køng/Gummerup.
Gårdene, som tidligere har ligget spredt langs
Byvejen, er efterhånden forbundet langs et
tæt bybånd af forskellige udstykninger og bebyggelser, der byder på arkitektur fra forskellige tidsperioder.
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Eksisterende skov
Sø/Vandhuller

Tydelig grænse mellem landsby og det åbne land

Varieret arkitektur langs hovedgaden

På Fåborgvejs østlige side ligger Hjemstavnsgården som er et af Vestfyns kulturhistoriske
hovedmuseer. Det stemningsfulde frilandsmuseum er indrettet i en række bygninger fra
1700-årene. Bygningerne er omgivet af marker og haver hvor man bla. kan se mange interessante kulturplanter og træer etc. Museet
ligger ved Klaregade hvor der ligger et par andre markante gårde, et gartneri samt en
række mindre huse fra nyere tid.
Køng-Gummerup bærer præg af at være udbygget gennem forskellige tidsperioder og der
findes mange fine eksempler på tidstypisk arkitektur. Lige fra 1700-tals bindingsværk,
gårde fra 1800-tallet, modernisme fra 1930 1950´erne samt nyere parcelhuse fra 197080´erne. Den mindre parcelhusudstykning
omkring Åhaven, er et glimrende eksempel på
en nænsom tilpasning af nyere udstykninger i
et landsbymiljø.
Nogen egentlig kerne i landsbyen kan ikke
umiddelbart fastlægges, men kirken som ligger ved krydset af Bodebjerg/Byvejen, Forsamlingshuset og Skolen længere mod sydøst
er de primære omdrejningspunkter i byen.
Netop skolen (og Byfolden) som omdrejningspunkt for byens udvikling er et af de emner
som er vigtige for landsbyens borgere og vil
blive beskrevet nærmere på de følgende sider.
Overordnet har Køng-Gummerup et usædvanligt fint og varieret udtryk i både landskabelige
og arkitektoniske oplevelser, men det kan dog
blive endnu bedre ved en ”opstramning” af
især vejprofiler og en generel forskønnelse på
udvalgte steder i landsbyen.

Skolen som ressource

Kirkeomgivelser

Fritidsfaciliteter i Byfolden

udviklingsplan
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Eksisterende forhold

Glamsbjerg

Køng

Gummerup

KØNG-GUMMERUP SET FRA LUFTEN
(2006)

Sø/Vandhuller

Integreret daginstitution

Ny natur

Ny detail

Ny skov

Nyt erhverv

Byggefelter

Ny skov

udviklingsplan
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Glamsbjerg

Eksisterende skov
Sø/Vandhuller
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Eksisterende skov
Sø/Vandhuller
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Eksisterende skov
Sø/Vandhuller
gade
Klare

Nye stiforbindelser
Eksis. stiforbindelser

n
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Ny natur
Ny skov

BOSÆTNING OG FORSKØNNELSE
Beboerne i Køng/Gummerup ønsker at forskønne området, men uden at ødelægge den
særlige landsby-atmosfære, som blandt andet
er opstået med de smukke gamle gårde og de
grønne kiler imellem husene. Kigget ud i landskabet skal bevares, og huludfyldninger der
forringer dette udsyn er derfor ikke ønskeligt.
Med landsbyens attraktive beliggenhed tæt på
Glamsbjerg og midt i naturen, er området et
attraktivt bosætningssted, hvor den eksisterende boligmasse på nuværende tidspunkt er
tilstrækkelig til at sikre et velfungerende lokalsamfund. For at fremtidssikre bosætningen i
området, ønsker lokalbefolkningen enkelte
steder med mulighed for ny bebyggelse. Der
peget på fire mulige placeringer:
Området ved den gamle møbelfabrik nord for
Byvejen i Køng, et område syd for Byvejen,
hjørnet hvor Fåborgvej og Byvejen krydser
hinanden, samt fra Bodebjergvej og i retning
ned mod Gummerup.
Der er ingen lokale ønsker om større boligudstykninger i form af villakvarterer, men gerne
storparceller eller lignende, der kan medvirke
til at bevare Køng/Gummerup som et selvstændigt lokalsamfund med et intakt landsbymiljø.
Forskønnelse af Køng/Gummerup er blevet et
gennemgående tema i udviklingsplanen, og
indgår derfor som en integreret del af indsatsområderne ”Trafiksikkerhed og infrastruktur”
samt ”Samlingssteder og fritidsaktiviteter”.
Det er særlig i områderne omkring skolen,
”Byfolden” og Forsamlingshuset at borgerne
ønsker forskønnelse.
På udvalgte steder langs Byvejen er der ligeledes brug for en ”ansigtsløftning”, der samtidig
medvirker til at forbedre trafiksikkerheden i
området.
Borgerne peger især på behovet for et fortov
langs hele Byvejen, som kan sikre fodgængertrafikken på denne farlige strækning.

Eksisterende skov
Sø/Vandhuller

Byforskønnelse

Byggefelter

Nye træer

Integreret daginstit
Ny detail

Trafikale tiltag
Nyt fortov
Hovedgade
Eksis. stiforbindelser
Ønsket ny cykelsti
Nye stiforbindelser

1. Området foran skolen

Forbindelser

Nyt erhverv
Ny natur
Ny skov

Rekreative facilitete

Forskønnelse vejfo

Helhedsplanområde
Konsekvenszone vindmøller
Byporte

Eksisterende skov
Sø/Vandhuller

2. Nyt legeområde og tilbygning ønskes ved skolen

Ønsket ny cykelsti
Eksis. stiforbindelser
Seværdigheder & Udsigtssteder
Odin-stenen

3. ”Byfolden” - et nyt rekrativt område

4. Forskønnelse af Forsamlingshuset og omgivelserne

Gummerup
Forbindelser
Rekreative faciliteter

Forskønnelse flere steder langs Byvejen er ønskeligt.

udviklingsplan

indsatsområder
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SAMLINGSSTEDER OG FRITIDSAKTIVITETER

Ådal
en

Byvejen

Dette indsatsområde vægtes meget højt af lokalbefolkningen. I et mindre bysamfund som
Køng/Gummerup ønsker man at samle aktiviteter og faciliteter ved en nytænkning af byrummet, og de bygninger og arealer som er
tilknyttet. Formålet er at få skabt mødesteder
med liv og socialt samvær, hvor lokalbefolkningen kan få udbygget deres sociale netværk, på tværs af alder og interesser. De
yngre møder ældre, nye tilflyttere møder andre fra lokalsamfundet, normer præges og
gensidig forståelse opstår i et samvær der er
til glæde for alle.
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Nyt byrum omkring skolen og Byfolden
Midt i Køng/Gummerup ligger Gummerup
Skole og børnehave, samt det rekreative
grønne areal ”Byfolden”. Det er to meget centrale samlingssteder, som tilbyder mange fritidsfaciliteter for lokalområdets beboere.
Skolens område er et yndet samlingssted for
børn og unge, der ofte mødes om forskellige
aktiviteter i skolegården og på den tilstødende
sportsplads.
Fra skolen er der udsyn over til Byfolden, som
er et skønt rekreativt areal med en lille sø, et
slynget vandløb og et stort grønt område,
hvor de lokale beboere samt turister og besøgende fra den lokale campingplads, har mulighed for at hygge sig med grill, boldspil og andre aktiviteter.
Skolen og Byfolden er adskilt af Byvejen, som
er den trafikale åre der leder trafikken fra
Køng og gennem Gummerup. Området omkring skolen er præget af meget og blandet
trafik i hverdagen, som særlig i perioden mellem kl. 7.30 og 16 giver en farlig og uoverskuelig trafiksituation. De trafikale problemstilinger er uddybet i afsnittet ”Infrastruktur og
trafiksikkerhed”.

Byfolden

I forhold til en styrkelse af samlingssteder og
fritidsaktiviteter er det målet, at få skabt et
sammenhængende, velfungerende og attraktivt byrum omkring Byfolden, skolen, børnehaven og de omkringliggende arealer. Området skal være hele lokalsamfundets samlingssted, hvor det er trygt at sende sine børn hen
i såvel dagtimer som aftentimer, og hvor der
er liv og aktiviteter på tværs af alder og interesser.
Forudsætningerne for at planerne realiseres,
er et samspil mellem frivillige kræfter i området, skolen, kommunen, private og offentlige
fonde og puljer.

udviklingsplan
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Forskønnelse og legearealer
ved skolen
Multiplads
Der anlægges en multibane og aktivitetstorv
ved skolen, som både skoleelever og den øvrige lokalbefolkning kan benytte året rundt til
diverse boldspil (fx fodbold, hockey, volleyball,
basketball og tennis) samt forskellige andre
aktiviteter.
I skoletiden vil banen blive brugt i idrætsundervisningen, i frikvartererne, i skolefritidsordningen og af Juniorklubben. Herved flyttes
boldspilsaktiviteter væk fra den lille skolegård,
som herefter kan danne rum for andre aktiviteter.

indsatsområder
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der for de 6 – 12-årige, og arealet bliver et
kombineret lege- og venteområde til skolebussen.
Legepladsen ved børnehaven udvides med et
grønt areal mod nord, hvorved den eksisterende sportsplads på det grønne område reduceres. Legepladsen bliver for de 0 - 6 årige.
Naturlegeplads/”Tarzanbane”

Grønt område
Sportspladsen fastholdes som grønt område
og tilbyder sig som frikvartersareal og boldspilsområde i eftermiddagstimerne.

Naturlegeplads
Den eksisterende naturlegeplads m. bålhytte
udbygges og målrettes til børn i alderen 6 til
10 år.
”Værestedet”
Der etableres en ny bygning ”Værestedet” i
tilknytning til skolens gymnastiksal og med facade ud mod multipladsen. Værestedet skal
både fungere i et samspil med gymnastiksalen, hvortil der bliver direkte adgang, og i
kraft af egne faciliteter. Værestedet skal være
et sted hvor lokalbefolkningen mødes til socialt samvær, i forbindelse med aktiviteter ude
eller inde. Ud over mødefaciliteter og tekøkken
planlægges et aktivitetsrum med plads til eksempelvis bordtennis, vægttræning og spinning.
Parkering
Parkeringspladsen omkranses af en lav hæk,
således at trafikken reguleres og adskilles fra
cyklister, skolens cykelkælder og de gåendes
adgangsvej til og fra skolegården. Belægningen kunne for eksempel være af stenmel eller
grus og der plantes enkelte træer, som samlet
giver området et pænt og ensartet udtryk.
Al parkering i forbindelse med aflevering og
afhentning af børn foregår på dette område,
og ikke foran urmageren/den gamle brugs.
Vuggestue
Gummerup Skole er i dag én institution med
én personalegruppe, leder og bestyrelse.
Skolen ønskes udvidet med en vuggestue, således at ”Huset” kan tilbyde et samlet forløb
for familier for børn mellem 0 og 12 år, hvor
eleverne afslutter med 6. klasse.
Vuggestuen ønskes placeret i en tilbygning til
skolens østlige fløj som også rummer børnehaven.
Skolegård og legepladser
Skolegården indrettes med aktivitetsmulighe-

Multiplads

Ny bygning
”Værestedet”

Grønt område

Parkering

Skolen

Børnehave
Skolegård

Lege/vente-område
til skolebussen

Legeplads

udviklingsplan

indsatsområder
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Skolen

Forskønnelse og trafikdæmpning ved skolen
For at få skabt et sammenhængende og smukt
byrum omkring skolen og urmageren, foreslås
det at belægningen på Byvejen omlægges
med eksempelvis brosten og granit.
Dette har samtidig en trafikdæmpende foranstaltning, både visuelt og lydmæssigt.

Parkering
(stenmel/grus)

Børnehave

I belægningen anvendes granit, brosten og
tegl som retningsgiver (sti) fra skolen, ventearealer til bussen, parkering ved urmageren
etc.
Strategisk placerede træer og blomsterkummer af granit kan ligeledes værre rumdannende og trafikdæmpende langs det nye byrum.

Vuggestue

Belægningen giver et større samlende areal,
der i perioder kan lukkes for trafik til eksempelvis torvedage, byfester etc.

”Bom”
Eksempler på brosten, granit og teglklinker anvendt
som retningsgiver og trafikdæmpende belægning .

Sti til Byfolden
(stenmel/grus)

Eksempel på hævede flader, hvor veje og stier krydser hinanden

Hævet flade
granit/brosten
evt. klinker

Hævet flade
granit/brosten

Venteområde
til bussen.

Busholdeplads

Byvejen med skolen til højre og urmageren samt parkering til venstre i billedet.

udviklingsplan
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Byfolden - et aktivt byområde

Sti til skolen

For at skabe et sammenhængende byrum omkring skolen/børnehaven og Byfolden, er det
nødvendigt at skabe en sikker forbindelse til
Byfolden. En mulighed kunne være at etablere
en sti fra Byvejen og langs gavlen af den
gamle brugsforretning, hvor urmageren i dag
har forretning.

Urmager

I den nordvestlige ende af Byfolden etableres
en fodboldbane samt en beachvolleybane og
atletikfaciliteter med højde- og længdespring.
I dette område forventes skolens idrætsaktiviteter at finde sted, og banerne vil ligeledes
blive benyttet af skolefritidsordningen og Juniorklubben. Lokale idrætsforeninger og borgere kan frit benytte faciliteterne.

Naturhytte
Landsbyens
bålsted

indsatsområder
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Naturlegeplads/
”Tarzanbane”

P

Byfolden blev anlagt i 1992 af gartner Jacobsen, og fremstod på daværende tidspunkt som
en rekreativ perle med sø, slynget vandløb,
stier og forskellige ”møderum” for lokalbefolkningen. Dette udtryk og funktion skal genskabes. Træer og bevoksning skal udtyndes/fjernes og søen og vandløbet restaureres.
En bålplads etableres i området mod åen, så
der forsat er plads til Skt.Hans bål, grillaftener
og lignende arrangementer.

Beachvolley
Højde- og længdespringsbaner

For at gøre området yderligere attraktivt, skabes en naturlegeplads med ”Tarzanbane” (forhindrings- og motorikbane) og hytte. Begge
dele laves af naturmaterialer, som falder ind i
omgivelserne.
Borde/bænke

Boldbane
(ca.56 x 45) m)

Sø

Borde/bænke

Køng-Gummerup bæk

udviklingsplan

indsatsområder
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Forsamlingshuset

Hjemstavnsgården

I et par hundrede meters afstand fra skolen
og Byfolden ligger forsamlingshuset.

Vestfyns Hjemstavnsgård er et frilandsmuseum, der er beliggende på Klaregade 23 i
Gummerup. Museet er indrettet på en firlænget landmålergård fra 1700-tallet, hvor der
formidles viden om tidligere tiders landbrugsog bygningskultur, håndværk, møbler og en
særlig udstilling omkring fynske standure og
tilhørende urmagerværktøj.
Bygningerne er omgivet af haver hvortil der er
offentlig adgang. Der er desuden en lille butik
der sælger is m.m. I marken dyrkes gamle
kulturplanter som boghvede, hør, sennep, foderroer, og forskellige kornsorter.

Forsamlingshuset danner rammen om en lang
række mere formelle arrangementer, fortrinsvis af privat karakter. Det være sig familiefester, bankospil og månedlige madaftener for
hele lokalbefolkningen.
Derudover fungerer det som mødelokale for
Klub 89, som er en forening for ældre borgere
i området. Forsamlingshuset udgør således
også et vigtigt samlingssted for lokalbefolkningen og supplerer fint aktiviteterne omkring
skolen og Byfolden.

Parkering

Museet er en integreret del af landsbyen og
der er opstået et frugtbart samspil med blandt
andet campingpladsen, Køng Mølle, urmageren samt Gosvigs åbne have, der ligger ved siden af hjemstavnsgården.

Forsamlingshusets funktion skal bevares som
det er, men stedets ydre trænger til en renovering, så det kan fremstå som et attraktivt
og indbydende sted.

Museets lokaler benyttes til en række aktiviteter, herunder folkedans, foredragsaftener, fastelavn, Lion Clubs julestue samt generalforsamlinger og anden mødeaktivitet.
Forsamlingshus

Byvejen

Uden for åbningstiden fungerer museumsarealet som offentligt grønt område, hvor der luftes hunde og motioneres, eller som udflugtsmål med madkurven. Museets grill-areal anvendes desuden til den årlige gadefest for beboerne i Klaregade.
Museet ønsker at udbygge sin virksomhed
som lokal kulturfacilitet og skabe en regional
turistseværdighed i form af en ny type land-

brugsmuseum. Idéen er at skabe et museum/
oplevelsescenter der hele året igennem formidler viden om landbrugets udvikling fra
1700-tallet og frem til i dag. Formidlingen sker
gennem såvel udstillinger som aktiviteter og
en daglig landbrugsdrift.
Der er derudover et ønske om, at stedet bliver
et nationalt center for bevarelse af genetisk
materiale gennem praktiseret planteavl og
husdyrbrug.
For at fremtidssikre Hjemstavnsgården og
dets samlinger, skal der skabes en attraktion
som kan tiltrække mindst 30.000 betalende
gæster om året. Det vil blandt andet kræve
følgende nye faciliteter:

Kombineret med mindre nye opstammede
træer kunne dette blive et smukt og fortættet
byrum.

Nye opstammede
træer

Et andet og vigtigt tiltag er etableringen af et
musikværested, et øvelokale for børn og unge
fra lokalområdet og oplandet.
I kraft af sin geografiske placering tæt på
Glamsbjerg og Haarby, kan et sådan musikværksted blive det nye centrum for musikskolelever fra blandt andet disse byer, som i dag
ikke kan tilbyde de unge øvemuligheder udenfor musikskolens aktiviteter.
En mulig placering af musikværkstedet kunne
være i en tidligere møbelfabrik i Køng, eller i
en lydisoleret pavillon/container.

Et besøgscenter med udstillingsarealer, besøgsmagasin, moderne staldanlæg med malkerobotter og computerteknologi, værksted,
cafeteriabygning, aktivitetshus med brændekomfur, bageovn m.m., forsøgsmarker, græsningsarealer, tørvemose samt et parkeringsareal og legeplads. Sidstnævnte skal sammentænkes med lokalsamfundets øvrige tiltag omkring skolen og byfolden.
Et moderne landbrugsmuseum skal være en
aktiv oplevelse for alle sanser. Forholdene til
og behandlingen af dyr, planter, redskaber,
jord, maskiner, vand, ild, gødning osv. skal de
besøgende have mulighed for at opleve, sanse
og bearbejde gennem forskellige aktiviteter.
Aktivitetstilbud og faciliteter vil i vid udstrækning være målrettet skoleklasser og børnefamilier, som forventes at udgøre en væsentlig
del af publikummet.

Køng-Gummerup Forsamlingshus i dag.

En mulig måde at forskønne og trafikdæmpe
arealet foran det eksisterende Forsamlingshus
kunne være, som ved skolen, at trække en ny
belægning (brosten/chaussesten/granit) helt
ud på Byvejen.

Musiksted for børn & unge

Ny belægning
(som foreslået
ved skolen)

Som ved skolen foreslåes der ny belægning foran
Forsamlingshuset

Parkering bør herefter forgå bag forsamlingshuset.

Hjemstavnsgården i Køng-Gummerup

Den tidligere møbelfabrik i Køng

udviklingsplan

indsatsområder
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INFRASTRUKTUR & TRAFIKSIKKERHED
3

Trafiksikkerhed og infrastruktur
Trafiksikkerhed er et indsatsområde som lokalbefolkningen i Køng/Gummerup har haft fokus på i lang tid. Et synligt resultat af de lokale borgeres engagement i emnet, er udarbejdelsen af en trafikrapport. Rapporten er
indsendt til Assens Kommune, og udgør et
vigtigt bidrag til den kommende kommunale
trafiksikkerhedsplan.
Størsteparten af de problemstillinger og løsningsmuligheder som fremgår i dette afsnit,
kan genfindes i den nævnte trafikrapport.

Odensevej

Glamsbjerg
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Nye stiforbindelser ligger i naturlig forlængelse
af et ønske om mere trafiksikkerhed, men skal
også medvirke til bedre rekreative muligheder
for såvel lokalbefolkningen som turisterne.
1: Byvejen
Byvejen gennem Køng og Gummerup er en
trafikalt belastet og farlig strækning. Vejen er
med sine mange sving, indsnævringer og
manglende fortov ikke egnet til den forholdsvis store mængde biler som dagligt passerer,
ofte med alt for høj hastighed.
For enden af bakken ligger skolen hvor der er
et særlig stort trafikalt pres, især i morgen- og
eftermiddagstimerne hvor børnene skal til og
fra skole. Den tunge trafik af lastbiler fra bl.a.
Danfoss medvirker til mange farlige situationer.
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Fladmosevej

Køng
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gade
Klare

Eksisterende skov
Sø/Vandhuller
Ny natur

Eksisterende skov
Sø/Vandhuller

Byforskønnelse

Byggefelter

Nye træer

Integreret daginstitution
Ny detail

Trafikale tiltag
Nyt fortov
Hovedgade
Eksis. stiforbindelser
Ønsket ny cykelsti

Nyt erhverv
Ny natur
Ny skov
Rekreative faciliteter

1

1

ej
orgv
Fåb

Retning for Byudvikling

Gummerup

3: Skolevejen til Glamsbjerg fra Køng/
Gummerup/Højrup
Trafikrapporten som borgerne i området har
udarbejdet, sætter særlig fokus på denne vejstrækning, da det er hovedfærdselsåren når
områdets børn og unge skal til og fra skole,
sport, fritidsaktiviteter, bibliotek og lignende i
Glamsbjerg.
En stor del af eleverne på Gummerup skole
kommer fra oplandet, og er ligeledes henvist
til Fåborgvej, hvis de ønsker at cykle i skole.
De trafikale problemer skyldes tung trafik og
stor hastighed, dårlige og farlige forhold for
cyklister på Fåborgvej, to farlige kryds ved
henholdsvis Dolevej og Byvejen (ved Køng
Mølle) samt rundkørslen ved FåborgvejOdensevej.
Bilister der kommer ad Odensevej gennemkører rundkørslen med stor fart, til fare for trafikanter fra Fåborgvej, særlig cyklisterne.
Om aftenen og morgenen er lysforholdene på
strækningen dårlige, hvilket forstærker behovet for en trafiksikring. En cykelsti eller brede
kantbaner kunne være en løsning, for at beskytte de bløde trafikanter.

Mange beboere, herunder skolebørn, færdes
til fods langs Byvejen. For at skabe sikre forhold for disse fodgængere, er der brug for et
fortov. Fortovet vil indsnævre vejbanen og
dermed virke fartdæmpende.
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Ny skov
Byggefelter

En løsningsmulighed kunne være et forbud
imod gennemkørsel for lastbiler på Byvejen,
fra krydset Bodebjergvej og ned forbi skolen.
En anden mulighed kunne være en afspærring
af Byvejen ved skolen. Det vil give en mere
sikker overgang fra skolen og over til Byfolden, og dermed gøre Byfolden til en integreret
del af skoleområdet.
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Byvejen
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2: Krydset Fåborgvej-Dolevej
Der er tale om et farligt kryds da oversigtsforholdene for de mindste fodgængere er dårlige
og der køres med høj hastighed på Fåborgvej,
trods 50 km/t skiltning og politikontrol. Der er
mange krydsende trafikanter, og der er derfor
et stort behov for en mere sikker regulering af
færdslen.

I en række kryds langs Byvejen er hjørnerne
for ”runde” og vejbredden stor. Det betyder, at
mange bilister kører til og fra Byvejen med høj
hastighed, på trods af dårlige oversigtsforhold.
Det drejer sig om t-krydset Fåborgvej-Byvejen
ved Køng Mølle, Byvejen-Fladmosevej, Byvejen-Bodebjergvej ved kirken og Byvejen-Krogen.
Ved forholdsvis begrænsede midler ville nogle
af disse kryds sandsynligvis kunne trafiksikres.

Krydset ved Bodebjergvej/Byvejen

udviklingsplan

IDRÆTSANLÆG

Stisystemer
En løsning på de usikre trafikforhold for cyklister og fodgængere mellem Køng-Gummerup
området og Glamsbjerg, kunne være en cykel-/gangsti der havde forbindelse til idrætsanlægget syd for Glamsbjerg og dermed både
forbedre trafiksikkerheden og de unges adgangsmuligheder til idrætsanlægget.
Denne stiforbindelse vil også være en gevinst
for borgere i Glamsbjerg, som vil få bedre adgang til det omkringliggende landskab og dermed mulighed for nye friluftsoplevelser.

Glamsbjerg

IDRÆTS-FRISKOLE

Grøn kile

Der findes i dag forskellige vandremuligheder i
området, blandt andet to natur- og kulturhistorisk interessante ruter der udspringer fra
Hjemstavnsgården. Ruterne er indtegnet på
nedenstående kort.

Eksisterende skov

Køng

Sø/Vandhuller
Ny natur

Få

En gruppe borgere fra Køng/Gummerup arbejder på at skabe stiforbindelser til nabosognene, og meget gerne i samarbejde med den
arbejdsgruppe af frivillige borgere samt kommunalt ansatte, som er i færd med at kortlægge diverse stiforløb i Assens Kommune.

FORSAMLINGSHUS
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Ny skov

Følgende tre stiforløb ønskes etableret:
1: Mod øst: Den gamle kirkesti fra den fredede stente ved Højbjerggården til Langsted.
2: Mod syd: Forbinde Hillerup med Holmen i
Hårby ad eksisterende markvej eller trampesti.
3: Mod vest: Til Flemløse og Voldtofte via en
forbindelse mellem Præstemarken og karlemosevej eller Springenbjergvejen til Flemløse.
Planen for Køng/Gummerup er at få krydret de
lokale vandremuligheder med formidling af lokalhistorisk viden, herunder de sjove interessante historier, som knytter sig til en del af de
bygninger og steder man passerer på ruterne.
Formidlingen kan blandt andet ske via en folder og/eller små infotavler, som også vil indeholde forslag til by-ruter i Køng/Gummerup,
med angivelse af bl.a. legesteder, hvilepladser
og udsigtspunkter.

Eksisterende skov

Byggefelter
Retning for Byudvikling

Sø/Vandhuller

KIRKE

Glamsbjerg

Byggefelter

Byforskønnelse
Nye træer

indsatsområder
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Grøn kile

Byvejen
Integreret daginstitution

Ny detail
Trafikale tiltag
Nyt fortov
Hovedgade
Eksis. stiforbindelser
Ønsket ny cykelsti
Nye stiforbindelser
Forbindelser
Helhedsplanområde
Konsekvenszone vindmøller

SKOLE
HJEMSTAVNSGÅRDEN

Nyt erhverv

Køng

Ny natur
Ny skov
Rekreative faciliteter

Gummerup

Gummerup

Forskønnelse vejforløb

Højrup

Byporte

Eksisterende skov
Sø/Vandhuller
Ønsket ny cykelsti
Eksis. stiforbindelser
Seværdigheder & Udsigtssteder
Odin-stenen

Oversigt over det eksisterende stisystem/vandremuligheder omkring Køng-Gummerup og Højrup

udviklingsplan

indsatsområder
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HØJRUP
Højrup er en lille køn landsby, smukt beliggende i det højfynske landskab, halvanden kilometer sydøst for Køng/Gummerup.
Landsbyen er en tætliggende, hjerteformet,
samling af huse og gårde, centreret omkring
Højrupvej, Akkerupvej og Langstedvej.

Eenegården

Højrup

Grundet Højrups smukke egenart og beliggenhed, anbefaler turistforeningen bla. en tur
over Højrupled, Højrup og via Akkerup gennem Filstrup.
Af kendte bysbørn kan nævnes Karl Skytte,
som var formand for folketinget fra 1964 til
1968. Karl Skytte er født på familiens slægtsgård ”Skyttegården” (fra 1682), som i tidernes morgen var underlagt adelsslægten Bille,
hvorimod gårde som ”Elmegården” og ”Eenegården”, Højrups smukkeste gård, var underlagt Gråbrødre Kloster. I dag fungerer ”Skyttegården” som et populært feriested.
Højrup er en landsby hvor traditionerne holdes
i hævd. Den første søndag i maj går trommeslageren gennem byen for, ”med fuld musik”,
at indkalde til det årlige oldermandsmøde på
byens gamle tingsted. Ifølge den gamle oldermandsbog har det været praktiseret siden
1848, men da de danske oldermandslav eksisterede før enevælden, er traditionen muligvis
200-300 hundrede år ældre. Det er bla. oldermandslavets opgave at mindes de bortgangne
og stadfæste det årlige høstgilde. Solhvervsfest er ligeledes en fast årlig tradition som afholdes på ”Højruplund”.
Der er rig mulighed for vandreture i det karakteristiske landskab omkring Højrup (se s. 15).
Grundet landsbyens høje beliggenhed (63 m
over havet) og de mange små skove og søer i
det kuperede terræn, er der mulighed for adskillige storslåede panoramaer fra de mange
udsigtspunkter. Dette kan bla. opleves på ”Synebjergsruten”, nordøst for landsbyen, hvis
top er 82 meter over havet.
Udover flere smukke udsigtspunkter langs
”Slåentornsruten”, sydvest for Højrup, gemmer Signekærskoven bla. også den runebestatte ”Odin-sten”, som er placeret på et højdedrag i skovens midte.

ELMEGÅRDEN

Langsted
vej

Da Højrup blev anlagt i middelalderen som en
udflytterlandsby, er halvdelen af byens huse
og gårde over trehundrede år gamle med stråtage og bindingsværk.
Af samme grund fokuserer lokalbefolkningen
meget på de lokalhistoriske værdier og ønsker
derfor at bevare landsbymiljøet i sin nuværende helhed.
Der er derfor ingen ønsker til ny bebyggelse.

Højrupve
j
Højrup Tingsted

EENEGÅRDEN
SKYTTEGÅRDEN

Eksisterende skov
Sø/Vandhuller
Synebjerget

Trafiksikkerhed
Det er lokalbefolkningens største ønske at få
etableret nogle hastighedsdæmpende foranstaltninger gennem landsbyen, da bygaden
dagligt er belastet af bilister, som kører med
100-120 km i timen.
Højrup har fire gange været udsat for ulykker
med totalskader, et med dødeligt udfald.

Eksisterende skov

Af samme årsag er der et stort behov for en
cykelsti, som blandt andet kan fungere som
sikker skolevej for børnene i området.
Cykelstien ønskes etableret fra Akkerupvej i
Højrup, videre ad Højrupvejen og ned til Fåborgvej.

Integreret daginstitution

For yderligere at øge trafiksikkerheden ønsker
lokalbefolkningen gadebelysning, fra byskiltet
i vest til Langstedvej i øst, en strækning på
450 m.

Sø/Vandhuller
Helhedsplanområde
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Konsekvenszone vindmøller
Eksisterende skov

Byggefelter

Sø/Vandhuller
Ønsket belysning

Ny detail

Trafikale tiltag

Nyt erhverv
Ny skov

Nye stiforbindelser

Ønsket ny cykelsti
Eksis. stiforbindelser

”Slåentornssruten”

Højrups “Tingsted”

Eksisterende skov
Sø/Vandhuller

Forskønnelse vejforløb

Forbindelser

Nyt fortov

Helhedsplanområde

Nye træer

udviklingsplan
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Nye træer
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Konsekvenszone vindmøller

Hovedgade
Eksisterende skov
Sø/Vandhuller
Byporte
Trafikale tiltag
Hovedgade

Eksisterende skov
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Eksis. stiforbindelser
Udsigtssteder
Odin-stenen

”Synebjergsruten”
Langstedvej
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Rekreative faciliteter

Udsigt fra Synebjerget

”Slåentornsruten”

De 2 ruter, ”Slåentornsruten” og ”Synebjergsruten”, er her markeret som eksisterende stiforbindelser

Synebjerget

Sø/Vandhuller

Eksisterende skov

udviklingsplan
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Sø/Vandhuller

indsatsområder

Helhedsplanområde
Konsekvenszone vindmøller
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Projektforslag i Køng-Gummerup og Højrup
Følgende projekter er nævnt i den samlede udviklingsplan:
Bosætning og forskønnelse
• Forslag til nye byudviklingsområder
• Forskønnelse og trafiksanering af Byvejen
• Forskønnelse ved skolen og urmageren
• Træer, fortove og fartdæmpende foranstaltninger
• Forskønnelse og trafiksanering af Højrupvej i Højrup
Samlingssteder & Fritidsfaciliteter
• Etablering af idrætsfaciliteter (fodboldbane, beachvolley etc.) for skolen i Byfolden
• Etablering af ”Tarzanbane”, naturlegeplads, bålplads
og hytte i Byfolden
• Etablering af nyt ”Værested” i tilknytning til skolen
• Etablering af ny multibane i forbindelse med ”Værestedet”
• Naturlegeplads bag skolen
• Renovering af arealerne omkring Forsamlingshuset
Infrastruktur og trafiksikkerhed
• Trafikplan med hastighedsdæmpende foranstaltninger og forbedret trafiksikkerhed ved Byvejen og Fåborgvej
• Udbygning af stisystem og cykelstier hele vejen til
Glamsbjerg
• Stisystemer i Køng-Gummerup og Højrup vedligeholdes og udbygges
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KOLOFON

PRIORiTERINGER
Borgerne i Køng-Gummerup og Højrup har lagt vægt på, at de i
udviklingsplanen præsenterede projekter bør ses i sin helhed.
Det understreges således, at de enkelte projekter
bidrager til et samlet løft og en forbedring af lokalsamfundets
forhold generelt.
Inden for hvert enkelt af de 3 indsatsområder anser borgerne
det for vigtigst af påstarte:
Bosætning og forskønnelse
• Forskønnelse ved skolen og urmageren
• En afklaring af møbelfabrikkens fremtid (beboelse, erhverv?)
• Forskønnelse af Byvejen generelt
Samlingssteder & Fritidsfaciliteter
• Etablering af idrætsfaciliteter (fodboldbane, etc.) i Byfolden
• Etablering af nyt ”Værested” i tilknytning til skolen
• Etablering af naturlegeplads, bålplads og hytte i Byfolden
• Etablering af ny multibane i forbindelse med ”Værestedet”
• Naturlegeplads bag skolen
• Renovering af arealerne omkring Forsamlingshuset
Infrastruktur og trafiksikkerhed
• Trafikplan med forbedret trafiksikkerhed langs Byvejen og Fåborgvej
• Et sammenhængende fortov langs Byvejen
• Udbygning af stisystem og cykelstier hele vejen til Glamsbjerg
• Forskønnelse og belysning af Højrupvej i Højrup
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