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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 4 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”.



Indledning og indhold

INDHOLD

Arbejdet i Dreslette Skoledistrikt blev for alvor skudt i gang på den lokale workshop afholdt
i Dreslette Forsamlingshus d. 19. september. Forud for workshoppen, og uafhængigt af det
aktuelle landdistriktsprojekt, har lokalsamfundet gennemført et såkaldt fremtidsværksted,
hvilket gav områdets borgere mulighed for at drøfte og formulere fælles idéer og ønsker for
områdets fremtid. På selve den lokale workshop besluttede forsamlingen sig for at arbejde
videre med følgende 4 indsatsområder:
•
Attraktiv byudvikling, bosætning og erhverv
•
Forskønnelse
•
Infrastruktur
•
Samlingssteder og aktiviteter
På samme møde blev der til hvert indsatsområde etableret en arbejdsgruppe, som over
efteråret 2007 har defineret projekter under hvert sit respektive indsatsområde. Materialet
fra arbejdsgrupperne danner således grundlag for denne plans fokus og indhold. Planen
omfatter også mere visionære idéoplæg og initiativer, der kun kan realiseres såfremt der i
udviklingsfasen sker en borgerinddragelse via dialog og tæt samarbejde mellem grundejere, lejere, borgere og Kommune.
Med denne udviklingsplan forefindes nu et samlet dokument, der både skal give input til
Assens Kommunes landdistriktspolitik og være en visionær plan, 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.
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Det samlede landdistriktsprojekt startede med et informationsmøde i juni 2007 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 de 5 udvalgte lokalsamfund.
Projektforløbets første ’arbejdsdag’ var et dagseminar afholdt lørdag den 1. september
2007. 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 5 udviklingsplaner.   
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Eksisterende forhold

KARAKTERISTIKA

Eksisterende skov
Sø/Vandhuller

KIRKE

Eksisterende skov
Sø/Vandhuller
Konsekvenszone landbrug

PRÆSTEGÅRD

Kirkebyggelinie

DRESLETTE
PUMPESTATION

Kystnærhedszone

Byforskønnelse
Rekreative faciliteter

Konsekvenszone erhverv
Byggefelter

Nye træer

Eksisterende skov
Sø/Vandhuller

Dreslette skoledistrikt består udover Dreslette
og Snave af en lang række små landsbyer
med hver sine værdier: Brunshuse, Brydegård
og Løgismose ligger naturskønt ved vandet;
Nellemose, Skårup, Sarup og Strærup rummer
kønne gamle bygninger og et aktivt landbrugsliv. Mullerød og Skovkrogen med sin bemærkelsesværdige bakket natur med havudsigt. Ungersbjerge og Skovhaverne er nærmest  uberørt idyl. Denne plan er et udtryk
for, at nærområdet til skolen er prioriteret i
første omgang. Flere af planens ideer og aktiviteter vedrører dog hele skoledistriktet.

Byggefelter

Centralt i Dreslette Skoledistrikt ligger landsbyerne Dreslette og Snave. Landsbyerne er
beliggende henholdsvis mod nord og mod syd
for et større landbrugsareal omkranset af mindre veje. Dreslette er en klassisk forteby (fritholdt landskab omkranset af bebyggelse) og
rummer den bemærkelsesværdige, højtbeliggende Dreslette kirke, der i mange år har fungeret som et vigtigt sømærke for sejladsen i
Lillebælt. Af samme årsag er det vigtig at bibeholde kirkens synlighed i landskabet. Snave
er en såkaldt udflytterlandsby fra Dreslette,
men fungerer nu som lokalområdets centrum i
kraft af sin størrelse og indhold (skole, daginstitution, forsamlingshus og boldbaner).

Erhverv A

Erhverv A
Byporte

Erhverv B

Trafikale tiltag
Konsekvenszone landbrug
Kirkebyggelinie

Eksisterende skov

Kystnærhedszone

Sø/Vandhuller

Erhverv B
Forskønnelse vejforløb
Nye stiforbindelser
Bevaringsværdige kig
Primære veje

Konsekvenszone erhverv

Byforskønnelse
Forskønnelse vejforløb

SNAVE

Særlige kig

A-HUSET
SKOLE &
DAGINSTITUTION
Eksisterende skov
Sø/Vandhuller

FORSAMLINGSHUS

Byporte
Trafikale tiltag
Primære veje

Erhverv, forsamlingshus og bindingsværk
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Der er god visuel kontakt mellem de to landsbyer, hvilket skyldes at det mellemliggende
areal falder i sydlig retning og anvendes til
agerbrug. Fra Snave bymidte (ved forsamlingshuset) opleves den visuelle kontakt særligt stærkt.
Dreslette præges af en smuk beplantning og
fine eksempler på klassicistisk byggestil. Det
oplevede centrum i Dreslette er området ved
kirken med foranliggende parkeringsområde.
Her ligger også en lille antikvitetsbutik, og
desuden foregår postforsendelse fra dette
sted.
Snave landsby koncentrerer sig om Snavevej,
med en yngre forgrening ad Ørbækvej. Landsbyen er nærmest delt i to dele, adskilt af et
mindre ’slip’ i bebyggelsen. I den vestlige del
af landsbyen fordeler bebyggelsen sig ligeligt
på begge sider af vejen og denne del præges
af flere gårde. I den østlige del af landsbyen
er bebyggelsen hovedsageligt placeret på den
sydlige/østlige side af Snavevej. I denne del
forefindes parcelhuse, erhverv og en række
forskellige fællesfunktioner. Centralt i Snave
og med adgang fra Snavevej ligger Dreslette
Skole med børnehave og fritidsklub (A-huset).
Bag ved anlægget forefindes et større legeareal og boldbaner. Området er således et



naturligt omdrejningspunkt for byens daglige
trafik, men særligt arealet beliggende ud til
Snavevej kunne med fordel disponeres mere
hensigtsmæssigt og attraktivt. Hvor Snavevej
svinger mod nord umiddelbart øst for skolen,
støder Kallehavegyden og Ørbækvej til, hvilket
skaber et byrum, hvis fremtoning domineres
af nedslidt asfalt. Her ligger ligeledes Dreslette
forsamlingshus. En bearbejdning af dette særlige sted i landsbyen, med bevaring af det
smukke kig til Dreslette Kirke, vil være en klar
forskønnelse af stedet og en udnyttelse af
dets potentiale som naturligt mødested.
Med god beliggenhed i landsbyens centrum
ligger flere erhvervslokaler, hvoraf flere står
tomme. På grund af sin højde og beliggenhed
fremtræder siloen i forbindelse med korn- og
foderstofvirksomheden Carl Rasmussen &
Hempler A/S særligt markant. Aktiviteterne
her er dog formentligt under afvikling. Et andet særligt sted er der, hvor det nedlagte mejeribyggeri og den tidligere købmand med
tankanlæg ligger på hver sin side af Snavevej.
Bygningernes fremtoning og placering med
lidt afstand fra vejforløbet bevirker at der dannes et særligt byrum i Snave. Det vil gøre en
forskel om særligt forarealerne til disse bygninger blev bearbejdet.

Skolen er en stor ressource i området

Eksisterende forhold

Landsbyen er i nyere tid udbygget med parcelhusudstykninger, dels i området mellem Ørbækvej og Kallehavegyden, og dels i den sydlige del af landsbyen på Gåsemosen.
I landsbyens nordlige ende forefindes yderligere et boldbaneareal, med et bagvedliggende
større skovareal i privat eje.
Generelt forefindes der rundt i området flere
gamle bindingsværksbygninger, der bærer de  
særlige regionale karaktertræk med to forskellige farver på henholdsvis de nedre og de øvre
murdele.
Den 19. september 2007 blev hjemmesiden
www.dreslette.dk lanceret. Hjemmesiden skal
fungere som portal for områdets mange institutioner, foreninger og erhverv, og dermed eksisterer her et stærkt potentiale for lokale beboere, potentielle tilflyttere samt besøgende i
området, for at få et overblik over områdets
forhold og aktiviteter.

Dreslette kirke og omgivelser

udviklingsplan
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Eksisterende forhold

DRESLETTE SET FRA LUFTEN
(2006)
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Eksisterende forhold

SNAVE SET FRA LUFTEN
(2006)
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ATTRAKTIV BOSÆTNING, BYUDVIKLING OG ERHVERV
Dreslette skoledistrikt byder som helhed på en
lang række af attraktive bosætningskvaliteter.
Her i blandt kan nævnes naturressourcer,
strand og kyststrækning, autentiske kulturmiljøer med historiske bygninger, arbejdspladser
samt forskellige service- og byfunktioner som
fx skole, daginstitution og fritidsforeninger.
Det er særdeles vigtigt for lokalsamfundet at
Dreslette skole opretholdes, hvilket forudsætter at der er et løbende udbud af attraktive
boliger både ved bestående bygninger og ved
mulighed for udbyggelse af nye boliger.

1
1

Borgerne påpeger endvidere det uhensigtsmæssige i, at erhverv fraflytter området uden
at der foreligger en plan for fremtidig anvendelse af ejendommene. Det er således et
stærkt ønske at opretholde og udvide erhvervsaktiviteten i området.
De ovenstående overvejelser reflekteres i følgende idéoplæg til projekter vedrørende nye
byggegrunde i området.

I forhold til Snave er det et stærkt lokalt ønske at kommende byggegrunde ikke er placeret i forlængelse af landsbyens nyeste udvidelse ved Pindskrog og dermed i det område
som i øjeblikket er udpeget til byvækst. Dette
opfattes som uhensigtsmæssigt og uforeneligt
med ønsket om at tilbyde den rette type af
ejendomme.

I forlængelse af ovennævnet forestår der et
betydeligt markedsføringsarbejde omkring
Dreslette Skoledistrikt med henblik på at gøre
potentielle tilflyttere opmærksomme på områdets værdier.

3

2

Nye udstykninger
I planen peges på ideer og værdier til nye udstykninger i området generelt, og mere konkret på et areal ved Dreslette (1). Det er er en
forudsætning at placeringen tager hensyn til
kirkebyggelinien og andre bindinger, og endvidere bør der det smukke udsyn til kirken sikres. Arealerne tiltænkes jordbrugsparceller,
hvor boligerne placeres på arealerne nærmest
vejen.

Det er et stærkt ønske i lokalsamfundet, at
kommende udstykninger udnytter de muligheder, der eksisterer for at udnytte de forskellige
lokaliteters kvaliteter. Desuden bør udstykningerne placeres og indpasses skånsomt i landskabet og bygninger tilpasses den eksisterende arkitektur. Det er oplevelsen at hidtidige
udstykninger i nyere tid ikke fremhæver
landsbyernes og landdistriktets kvaliteter ved
at bo tæt på naturen, men lige så vel kunne
være placeret i et traditionelt forstadsmiljø. I
stedet ønskes det at området gøres endnu
mere attraktivt for tilflyttere ved at tilbyde udstykninger af jordbrugsparceller i tilknytning
Eksisterende skov
til landsbyerne samt udstykninger med mulighed for kombination af bolig og erhverv.
Sø/Vandhuller

Med en indgående lokal drøftelse er der bred
enighed om, at der med baggrund i ovennævnte ideer og værdier, tilvejebringes boliger
og sker udstykninger af parceller efter følgende principper og prioriteringer.
Første prioritet:
•   Eksisterende gammel fodboldbane på
Snavevej kan udstykkes (2)
•   Eksisterende boliger, eksempelvis på Søbrovej, som er en af de vigtigste indfaldsveje
til område, saneres og der tilbydes udstykninger (3). Tilsvarende idé for tidligere bygninger
på Ørbækvej (4)
•   Øvrige saneringsmuligheder eventuelt ved
hjælp af byfornyelsesprojekter i andre områder af skoledistriktet
•   Projekter vedrørende restaurering af bevaringsværdige ejendomme
Med de foreslåede muligheder forventes efterspørgselen dækket de kommende 5 år.

Eksisterende skov
Sø/Vandhuller
Konsekvenszone landbrug
Kirkebyggelinie

4

Byforskønnelse

Kystnærhedszone
Konsekvenszone erhverv
Byggefelter

Rekreative faciliteter
Nye træer

Sø/Vandhuller
Byggefelter
Erhverv A

Erhverv A
Erhverv B

Eksisterende skov

Byporte
Trafikale tiltag
Konsekvenszone landbrug

Erhverv B
Forskønnelse vejforløb
Nye stiforbindelser
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Anden prioritet:
Ved planer og efterspørgsel på sammenhængende udstykninger er der enighed i lokalområdet om nedsættelse af et lokalt udvalg, der
sammen med Assens Kommune i den indledende idéfase drøfter ønsker og muligheder.
Borgerne i lokalområdet ønsker bl.a. i henhold
til den gældende Borgerinddragelsespolitik at
medvirke konstruktivt i eventuelle lokalplaner
om udstykninger, herunder i forhold til restriktioner i forbindelse med arkitektur.
Det må pointeres at Snave er beliggende i et
område med drikkevandsinteresser, hvilket er
en omstændighed der må tages med i de videre overvejelser.

indsatsområder



Udvidelse af erhvervsområde
Borgerne ønsker mulighed for, at der kan ske
yderligere en udvidelse af det tidligere udvidede erhvervsområde i Snave. Erfaringen er,
at det tidligere udstykkede område ikke blev
udstykket, men derimod opkøbt af én enkelt
erhvervsdrivende. Ud fra ønsket om at tilbyde
nye grunde med mulighed for kombination af
bolig og erhverv, optages kontakt til kommunen for at udvide det eksisterende erhvervsområde med henblik på at tilvejebringe det
ønskede tilbud.
Der ønskes mulighed for at kombinere bolig
og erhverv i de bestående bygninger i langt
højere grad end det er tilfældet i dag. Borgerne i området vil efter behov i de aktuelle
tilfælde rette henvendelse til Kommunen for
drøftelse af mulighederne.

Iværksætterby
Snave rummer i dag en korn- og foderstofforretning, som særligt med sin silo syner meget
i bybilledet. Erhvervsejendommen er for nyligt
solgt til en lokal erhvervsdrivende det forventes at de nuværende erhvervsaktiviteter afvikles i nær fremtid.
Arbejdsgruppen vurderer, at det er af vital betydning, at stedet ikke kommer til at fremtræde inaktivt. Det aktuelle projekt er derfor
en idé til, hvordan ejendommene vedvarer at
rumme funktioner og at disse funktioner
kunne bidrage til at genere yderligere erhvervsaktivitet i området.
Det skal pointeres at der ikke er taget kontakt
til ejeren af ejendommene, og at planerne
derfor udelukkende bygger på tanker og ideer,
der via en dialog i området måske kan realiseres.
Tanken er at arealet kan huse en såkaldt
”iværksætterby”, hovedsageligt orienteret mod
håndværkserhverv. Her gives mulighed for, at
iværksættere kan starte en virksomhed op,
uden at det er nødvendigt at foretage store investeringer i værkstedsfaciliteter, maskiner
m.v. I stedet kan de vælge at leje sig ind i et
erhvervskollektiv og fx drage nytte af fælles
administration, værksteder, tankanklæg o.lign.
Projektet forudsætter dog en eller flere investorer, der er villig til at indrette bygninger og
erhvervsareal til formålet.
Det er arbejdsgruppens vurdering, at der ikke
andre steder i Assens kommune findes tilsvarende tilbud for iværksættere, hvorfor projektet forventes som et attraktivt tilbud. Desuden
forventes en positiv udvikling for lokalområdet, idet projektet formentligt vil tiltrække
ikke blot erhvervsaktiviteten, men ligeledes
nye beboere og gerne børnefamilier.

Eksempel på jordbrugsparceller

Der arbejdes mod at nedsætte en erhvervsforening i området, så vidt muligt bestående af
alle erhvervsvirksomheder i området. Erhvervsforeningen vil have 3 formål:
1) skabe dialog med Assens Kommune vedrørende de erhvervsmæssige muligheder i området og foretage lobby-arbejde for eventuelle
nødvendige juridiske ændringer, herunder anvendelse af eksisterende ejendomme i området til bolig/erhverv
2) støtte iværksættere – erhvervsforeningen
fungerer som mentor for kommende iværksættere, der på denne måde får god opbakning til sin nye aktiviteter
3) sikre et netværk og en god kommunikation
blandt erhvervsvirksomheder og landbrug i
området
Desuden forventes erhvervsforeningen at arbejde videre med ovennævnte planer om en
iværksætterby.
Arbejdsgruppen har formuleret følgende vision:
Det skal ikke alene være attraktivt at bosætte
sig i Dreslette Skoledistrikt – her skal også
være særligt attraktivt at være iværksætter!

udviklingsplan
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FORSKØNNELSE
I dialogen mellem beboere og rådgivere er
fremkommet nogle ønsker til forskønnelse af
konkrete steder rundt om i området. Desuden
har processen afdækket nogle uhensigtsmæssige forhold og et fravær af særlige funktioner
eller rum, som ønskes udviklet for at lokalområdet muliggør adspredelse for en bredere
målgruppe. Det følgende beskriver således deciderede forskønnelsesprojekter, men endvidere beskrives et projekt der etablerer et nyt
offentligt og rekreativt uderum centralt i
Snave.
Forskønnelse og trafiksanering af vejforløb Eksisterende skov
Dette Sø/Vandhuller
projekt sigter på at etablere bedre forhold, særligt for gående trafikanter i Snave.
Det er således intentionen at forbedre trafiksikkerheden, men endvidere handler projektet
om at gøre det oplevelsesrigt at færdes til
fods i Eksisterende
byen, særligt
når mørket falder på.
skov
UnderSø/Vandhuller
de nuværende forhold varierer rabatten
mellem
jord, grus, skærver,
Konsekvenszone
landbruggræs, og kun få
steder er der et egentligt flisebelagt fortov.
Kirkebyggelinie
Enkelte steder er er de gående endda nødsaget til Kystnærhedszone
at gå på selve vejen. Forholdene er således hverken
indbydende
eller sikre for fodKonsekvenszone
erhverv
gængere.
Byggefelter
Projektet
består
Erhverv
A i at der etableres fortov og
belysning på begge sider af det forløb af SnaB gennem byområdet. Samme
vevej,Erhverv
der løber
forhold bør etableres på vejstrækningerne Kallehavegyden, Smedegyden og Ørbækvej.

Eksisterende skov
Sø/Vandhuller
Byforskønnelse
Forskønnelse vejforløb
Særlige kig
De trafikale forhold på Snavevej

Hvad angår den eksisterende belysning er højden umiddelbart passende. Der foreslås dog
nyetablering af en gennemgående og ensartet
armatur på den samlede omtalte strækninger,
hvilket vil give en oplevelse af sammenhæng i
bybilledet. Et andet forslag består i at etablere
belysning rettet mod trækronerne. Dette kan
ske på udvalgte steder i byen med henblik på
at fremhæve nogle særlige arkitektoniske eller
bymæssige kvaliteter.
Desuden kan der være behov for en trafiksikkerhedsmæssig indtsats langs Snavevej, særligt med henblik på at skabe en mere sikker
skolevej. En sådan indsats kan meget vel omfatte virkemidler der ligeledes virker forskønnende. I den sammenhæng kan plantning af
træer på strategiske steder dels anvendes
som hastighedsdæmpende foranstaltning og
dels som forskønnende element. En indsats
vedrørende trafiksikkerhed behandles nærmere under ”Infrastruktur”.

etableres en beplantning, bestående af   fx
grønne slyngplanter (efeu m.m.) og blomstrende buske.

Pumpestation med forareal

3: Forskønnelse ved nedlagte byfunktioner
I dette projekt ønskes en forskønnelse af forarealerne ved det nedlagte mejeri, tidligere
bank og den nedlagte Brugs med tankanlæg.
Bygningerne tjener nu til beboelsesformål.

Selve tankanlægget fjernes i 2008, og derefter foreligger muligheden for, at arealet indtages til havebrug eller lignende udeforhold i til1: Udsigtspunkt
Byforskønnelse
Eksisterende skov
Fra sydsiden af kirkegården ved Dreslette
knytning til beboede bygninger.
kirke er der en flot udsigt over det omgivende
Sø/Vandhuller
faciliteter
landskab. Her eksisterer dermed etRekreative
oplagt poForarealerne til de tre nævnte bygninger har
tentiale til at etablere et udsigtspunkt med opligeledes behov for omlægning,
således at deByggefelter
holdsfaciliteter, bl.a. til glæde for fodgængere
res formål afspejles i udenomsarealerne. Der
Nye træer
der færdes på det udbyggede stisystem der er
er vel at mærke tale omErhverv
størreAarealer, hvorfor
der
eventuelt
kan
være
behov
for bidrag til
foreslået under indsatsområdet ”SamlingssteByporte
Erhverv
B
den forskønnende indsats. Dette undersøges
der og rekreative arealer”.
nærmere ved fremtidig dialog med relevante
Forskønnelse vejforløb
Projektet kan bestå i opstilling af toTrafikale
bænke tiltag parter.
orienteret mod syd.
Nye stiforbindelser
Konsekvenszone landbrug
Bevaringsværdige kig
Kirkebyggelinie
Primære veje
2: Forskønnelse af pumpestation
Kystnærhedszone
Formålet med dette projekt er at sløre den keerhverv
deligt udseende bygning omkransetKonsekvenszone
af trådhegn. Forarealet ved pumpestationen rummer
en pæn og velholdt stensætning, men selve
bygningen skæmmer landskabet.
Projektet kan bestå i, at der op ad trådhegnet
Nedlagt mejeri med tidligere Brugs på modstående side

udviklingsplan
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4: Snaves nye centrale byrum
Forsamlingshuset midt i Snave ligger ved
krydset mellem Snavevej og Kalvehavegyden.
Grundet dets placering og funktion spiller stedet en signifikant rolle i den samlede oplevelse
af Snave. Fra stedet er der en smukt udsigt i
nordlig retning bl.a. til den særlige Dreslette
kirke, men den smukke udsigt står i skærende
kontrast til vejkrydsets nuværende tilstand.
Ved udkørslen til Snavevej fra Kalvehavegyden
er der på begge sider af vejen nogle større
arealer belagt med nedslidt asfalt. Disse forarealer tjener i øjeblikket til parkering, og ejes
af Assens kommune. Her er hverken opstreget
parkering eller byinventar på asfaltarealerne.
Det forekommer uhensigtsmæssig at det omtalte areal i store del af ugens forløb ligger
ubrugt hen. Desuden vil det være en forbedring om forsamlinghusets brugere fik adgang
til udendørs opholdsarealer, hvilket ikke er tilfældet i øjeblikket.
Ca. 100 meter fra det omtalte kryds ligger forarealet til Dreslette skole og fritidsklubben
kaldet A-huset. Forarealet fungerer hovedsageligt til af- og pålæsning af børn, og desuden
er her et indrettet parkeringsareal. Det er ligeledes på selve forarealet skolebussen gør sit
stop. Arealet rummer således et relativt stort
omfang af trafik på bestemte tider af dagen.
Skolens ældste børn og A-husets brugere har
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ingen steder på skolens areal, der i sin indretning målretter sig dem. Det er nærliggende at
udnytte forarealet til skolen med henblik på at
etablere faciliteter velegnet de omtalte aldersgrupper. Børnenes sikkerhed er vel at mærke
en væsentlig faktor i forhold til den målsætning.   
I planen præsenteres der ved hjælp af illustrationen på næste side ider til udnyttelse af de
nævnte arealer. Ideerne vil fremover blive
brugt som inspiration til de endelige planer.
Idébeskrivelse
Illustrationen på næste side præsenterer en
idé til, hvordan de omtalte forarealer og arealer beliggende på den nordlige side af Snavevej kan disponeres for at løse de beskrevne
problemer. I forslaget skabes forbindelse fra
forsamlingshuset på tværs af Snavevej, til et
multianvendeligt areal, der både muliggør parkering, marked og forskellige typer af spil (eksempelvis skak, kryds og bolle, petanque o.
lign.). Desuden etableres her opholds- og legefaciliteter.
På de tidspunkter, hvor der i forbindelse med
brug af forsamlingshus er ekstra behov for
parkering, henvises ved opsætning af et henvisningsskilt til parkering ved skolen, dels på
skolens forareal og på asfaltarealet beliggende
øst for skolebygningen. I den sammenhæng

bør både forsamlingshus og parkering ved
skolen markeres bedre end det sker i øjeblikket.
På forarealet ved skolen etableres ligeledes
opholdsfaciliteter med en række skulpturelle
elementer, hvor de store børn har mulighed
for at ’hænge ud’. Desuden gennemføres en
plantning på arealet, der giver en anderledes
rummelig virkning, men stadig giver de nødvendige oversigtsforhold for trafikken.

ideerne. I det videre bearbejdede forslag ønskes skabt sammenhæng på hele den ene side
af vejen til et multianvendeligt areal til gavn
for både forsamlingshuset gæster, skolens
brugere samt borgerne som helhed.

På begge sider af Snavevej kan der plantes
træer, vel at mærke skal plantning på den
nordlige side ske med respekt for den smukke
udsigt til kirken. En plantning af solitære
træer med fx rødligt løv, kan ligefrem indramme og fremhæve kirken med dens røde
murværk. Endvidere gennemføres en belysning der fremhæver strategiske steder i området og skaber anderledes rumlige oplevelser i
de mørke stunder af døgnet.
Bemærkninger
Efter præsentation af illustrationen er borgerne dog blevet enige om at udnytte arealerne den sydlige side af Snavevej (på samme
side som forsamlingshuset) samt arealet ved
skolen som et sammenhængende rekreativt
område. Nye P-pladser etableres i stedet på
den nordlige side af Snavevej (overfor forsamlingshuset) og grundejeren er positiv over for
Forareal og til-/frakørsel fra Dreslette skole

Billeder af og fra området tiltænkt det nye byrum

udviklingsplan
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legeredskaber

bænke

grusplads
marked
parkering
petanque
hævet flade

opholdspladser
lysende kugler

hævet flade

lysende kugler

Forslag til nyt byrum i Snave, med henblik på at tilføre nye funktioner og forbedre trafiksikkerheden

Sø/Vandhuller

udviklingsplan
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Eksisterende skov
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Sø/Vandhuller
Konsekvenszone landbrug

Byforskønnelse

Kirkebyggelinie
Kystnærhedszone
Konsekvenszone erhverv
Byggefelter
Erhverv A
Erhverv B

Eksisterende skov
Sø/Vandhuller
Byforskønnelse
Forskønnelse vejforløb
Særlige kig

Eksisterende skov
Sø/Vandhuller
Byporte
Trafikale tiltag
Primære veje

Eksisterende skov
Sø/Vandhuller

Gåsemosen

Nye stiforbindelser
Rekreative faciliteter
Nye træer

Rekreative faciliteter

Eksisterende sko
Sø/Vandhuller

SAMLINGSSTEDER, STIER OG REKREATIVE AREALER
Samlingssteder
Formelle samlingssteder
Der ønskes udarbejdet en liste over indendørs
og udendørs samlingssteder i skoledistriktet.
Listen skal være en beskrivelse af, hvilke samlingssteder der eksisterer, med hvilken kapacitet, regler for brug heraf samt priser for udlejning. Det foreslås, at der nedsættes en ad hoc
gruppe, der arbejder med dette. Arbejdet
kunne evt. udmunde i en folder og materiale
til Dreslette-portalen.
Der har været udtalt et ønske om at finde et
lokale til Lokalhistorisk Forening, som råder
over mange effekter, der grundet pladsmangel
m.v. er arkiveret i kasser. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at dette hidrører bestyrelsen
for Lokalhistorisk Forening, men der er dog
peget på et par muligheder, som kan undersøges. Dette er givet videre til bestyrelsen for
Lokalhistorisk forening.
Uformelle samlingssteder
Da området med sin flotte natur byder på udsigtspunkter, naturlige samlingssteder som
eksempelvis pladsen foran forsamlingshuset
m.m., ville det være naturligt at udnytte dette
til at opsætte bord/bænke. Dette vil være til
glæde for lokalbefolkningen, turister m.fl.
Eventuelt kan opstilles informationstavler, bl.
a. med foldere, hvori områdets landskab, bevaringsværdige bygninger, samlingssteder
m.m. formidles. Endvidere bør her være en
henvisning til områdets nye fælles netportal,
www.dreslette.dk.

Byggefelter
Nye træer
Cykel- og gangstier
Erhverv A
Der er taget initiativ til at kortlægge og udByporte
bygge
et sammenhængende stisystem i AsErhverv B
sens Kommune, hvilket der er fuld tilslutning
til i Dreslette Skoledistrikt. Af hensyn til trafikForskønnelse ve
Trafikale tiltag
sikkerheden
ønskes der også cykel – og gangstier fra skoledistriktets yderområder til DreNye stiforbindels
slette
skole samt etablering
Konsekvenszone
landbrug af cykel – og
gangstier til henholdsvis Ebberup og Haarby.
Bevaringsværdig
Kirkebyggelinie
På længere
sigt ønskes stierne i lokalområdet
Primære veje
udvidet med forbindelser til kommunens øvKystnærhedszone
rige stisystemer.
Konsekvenszone erhverv
Der nedsættes i lokalsamfundet en ad hoc
gruppe, der bl.a. skal etablere et samarbejde
med de implicerede parter vedrørende udbygningen af stisystemet i kommunen.
På kortet til venstre er indtegnet eksempler på
stiforbindelser, der vil binde de to landsbyer
bedre sammen. Sådanne stier vil give lokale
beboere bedre tilgængelighed til den omgivende natur og til nabolandsbyens byfunktioner, herunder etablere en bedre skolevej.
Kommende stiforbindelser defineres vel at
mærke på baggrund af en tæt dialog mellem
berørte lodsejere og øvrige interessenter.
Tilgængelighed til sportsareal
På stien bag skolen ved den eksisterende
trappe til det højere beliggende sportsareal
(1), kan med fordel etableres belysning med
censor. Desuden renoveres den nedslidte
trappe.
Der etableres en ny trappe ned mod Kallehavegyden, der på nuværende tidspunkt fungerer som smutvej til området. Her etableres ligeledes belysning med censor, for at skabe
tryghed for de, der færdes her.

udviklingsplan

NØRRELUNDSVEJ

SKELVEJ

INFRASTRUKTUR
Eksisterende skov

SKELVEJ

HERREDSBJERG

HERREDSBJERG

KIRKEV

EJ

KIRK

EVEJ

NØRRELUNDSVEJ

HERREDSBJERG

indsatsområder

14

DRESLETTE SKOLEDISTRIKT

EGÅ

KIRKEVEJ

MOS

RDS

stadig større er det nødvendigt, at der etableredes et stisystem, så det bliver muligt at
komme til Dreslette skole uden at skulle gå eller cykle på befærdede veje.

Kollektiv trafikbetjening
Det er Eksisterende
et stort ønske
skovblandt borgerne at området betjenes med busforbindelser til Ebberup
og Glamsbjerg,
og endvidere at der sker en
Sø/Vandhuller
udbygning af busrutenettet i Assens kommeKonsekvenszone
landbrug med øgede
une generelt.
Dette begrundes
muligheder for at komme til:
Kirkebyggelinie
•   Uddannelsessteder
•   Øgede
indkøbsmuligheder, således at bl.a
Kystnærhedszone
    ældre mennesker kan blive boende i lokalKonsekvenszone erhverv
    området
•   Fritidsaktiviteter
Byggefelter
•   Foreningsaktiviteter
•   Gøre
lokalområdet
mere erhvervsaktivt
Erhverv
A

Senere når børnene skal videre i uddannelsessystemet, sker det med meget lange transporttider trods relativt korte afstande. For at
afbøde dette ville det være nødvendigt med
mere direkte busforbindelser via Ebberup til
Assens, samt til Glamsbjerg, som med gymnasium, handelsgymnasium m.m. må
anses
Byforskønnelse
for at være kommunens uddannelsesby.

SKÅRUP

VEJ

VEJ

Arbejdet i forbindelse med infrastruktur har
Sø/Vandhuller
koncentret
sig om emnerne bedre betjening af
kollektiv trafik og bedre bredbåndsforsyning i
området.

TØMM
N

ERGYDE

DRESLETTEVEJ

VANDVÆRKSVEJ
MOSEGÅRDSVEJ

TØMMERGY

DRESLETTEVEJ

E

E GYD

LANG

Ligeledes
er det
Erhverv
B ønskværdigt med mere fleksible forbindelser til og fra lokalområdet,  eksempelvis med telebus.

MOSEGÅRDSVEJ

DEN
SKÅRUP

VEJ

Området er i Regionplanen 2005 med benævnelsen Snave udpeget som bymønsterby sammen med 92 andre byer på Fyn. Dette er et
udtryk for at den fremtidige byudvikling hoEksisterende skov
vedsageligt skal ske i tilknytning til disse byer.
DenneSø/Vandhuller
udpegning sammenholdt med de følgende argumenter, underbygger at omrrådet
Dreslette-Snave bør betjenes bedre end det i
Byforskønnelse
sker i øjeblikket.

EN

TØMMERGYD

DRESLETTEVEJ

Ebberup

SØBROVEJ

SØBROVEJ

SNAV

EVEJ

SØBROVEJ

SØBROV

SKÅRUPVEJ

EJ

SØBROV

SNAVEVEJ

EJ

SØB

ROV

SMEDEGYDEN

VEJ

SMEDEGYDEN

KALLEHAVEGYDE

N

SNAVE

KROGSBJERG

ØRBÆ

KVEJ

GL SKOLEVEJ

GÅSEMOSEN

PINDSKROG

Eksisterende skov

Byporte

GL SKOLEVEJ

KALLEHAVEGYDE

N

Sø/Vandhuller

Trafikale tiltag
ØRBÆKVEJ

BRYDEG
AARDSV
EJ

EGYDEN

SANDHAVEGYDE

N

SMEDEGYDEN

Primære veje

EJ
ROV

EJ

VEV
SNA

EJ

SØB

G
RAVNEBJER

Dreslette
Skoledistrikt
kan tilbyde mange af
Forskønnelse
vejforløb
de værdier, der er eftertragtede i dag – natur,
skov, strand,
vidder, gode muligheder
Særlige brede
kig
for børn i trygge rammer, dagpleje og børnehave med pasningsgaranti, skole og fritidsmuligheder indenfor lokalområdet. Da skoledistriktet er relativt stort vil der for nogle af
børnene være en lang skolevej, som skal tilbagelægges enten med bus, bil eller ved selvtransportering. Da mængden af trafik bliver

Bredbåndsforsyning
Der skal arbejdes for bedre og hurtigere bredbåndsforsyning i området, hvilket vil give
øgede muligheder for flere erhvervsaktiviteter
og bosætning specielt med henblik på hjemmearbejdspladser.

Lokalområdet er stort set allerede dækket ind
med rimelige netforbindelser. Med ønsket om
øget bosætning og erhvervsudvikling ville det
være ønskeværdigt med hurtigere og bedre
forbindelser. I takt med at mange får længere
Eksisterende skov
til arbejdsstedet vokser behovet for hjemmearbejdspladser.
Sø/Vandhuller
Mange af børnenes fritidsaktiviteterRekreative
ligger i faciliteter
Der rettes henvendelse til TDC eller Energi Fyn
nærheden af uddannelsesstederne, hvorfor
Byggefelter
vedrørende etablering af
fibernet. Det ville
der bliver megen transport for den enkelte faNye træer
milie med bl.a. deraf følgende belastning
for
være ønskværdigt dersom henvendelsen skete
miljøet. Dette kunne afbødes med en udvidet
via Assens Kommune som
led iAudbygning af
Erhverv
telebusordning.
et kommunalt dækkende fibernet.
Byporte
Erhverv B
Området råder over flere mindre og middelForskønnelse vejforløb
store erhvervsdrivende, som bl.a. henter arTrafikale tiltag
bejdskraft fra de omkringliggende byer. Det er
Nye stiforbindelser
problematisk, at det ikke er muligt at komme
landbrug
med bus til arbejdstids begyndelse.Konsekvenszone
Dette
Bevaringsværdige kig
kunne afbødes med flere busafgange eller tele
Kirkebyggelinie
busser.
Primære veje
Kystnærhedszone
Dreslette Skoledistrikt tilbyder ikke længere
Konsekvenszone erhverv
indkøbsmuligheder, hvorfor mange ældre må
forlade området ofte med tilhørende netværk
for at bosætte sig i en lidt større by med indkøbsmuligheder. Dersom der kunne etableres
en udvidet bus– eller telebusordning ville det
være muligt for flere at blive i nærmiljøet. De
manglende busforbindelser kan være en del af
forklaringen på de mange tomme ældreboliger
i området.
Der tages kontakt til Assens Kommune for at
drøfte muligheden for bedre busbetjening af
Dreslette Skoledistrikt.

udviklingsplan
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Trafiksikkerhed
Som nævnt tidligere i planen under ”Forskønnelse”, er der behov for at etablere mere sikre
forhold, særligt for trafikken omkring Dreslette
skole i Snave.

Byporte
I planen foreslås det at markere bymæssige
sammenhænge med egentlige byporte. Disse
har dels en fartdæmpende virkning, og desuden er de med til at etablere en fælles visuel
identitet for det samlede område.

En indsats der forbedrer trafiksikkerheden,
særligt med henblik på Snave, kan overvejes.
Eksempelvis kan der implementeres et gennemgående princip på landsbyens hovedgade,
hvor steder med tilstødende veje markeres fx
med hævede flader eller andre hastighedsdæmpende virkemidler. Ligeledes kan det
overvejes om der eksisterer andre strækninger i området, hvor det er hensigtsmæssigt at
forbedre trafiksikkerheden med hastighedsdæmpende foranstaltninger.

På kortet til venstre er markeret byporte ved
alle indfaldsveje til Dreslette og Snave. På
længere sigt kan princippet udbygges til at
omfatte de øvrige bysamfund i skoledistriktet.
Der kan dog overvejes det hensigtsmæssige i,
at der arbejdes med to forskellige udgaver af
byportene, således at den ’store’ udgave etableres på de meste trafikerede strækninger i
området, mens de resterende markeres med
en ’lille’ udgave.

De endelige løsningsforslag bør vel at mærke
bero på en egentlig trafikplan, hvor trafik- og
vejforhold i landsbyerne og opland vurderes
samt behandles i sin helhed. En sådan trafikplan er nemlig en omfattende og specialiseret
opgave og ligger derfor uden for dette projekt.

Endvidere kan der på udvalgte steder i lokalområdet etableres alléer af træer med rødligt
løv (ahorn, løn, kastanie m.m.). Alléerne
kunne med fordel etableres ved ankomsten til
de bymæssige sammenhænge, dog under
hensyntagen til bevaring af de flotte udsyn
rundt om i området.

Byporten kan bestå af de traditionelle byskilte
suppleret med logoet fra Dreslette-portalen.
Desuden opstilles en ledsten og minimum 1
træ med rødligt løv. Desuden kan der lægges
en kansten i begge sider af vejen, og der
etableres belysning på ledsten, træ og kantsten.

Eksempler på hastighedsdæmpende foranstaltninger: minirundkørsel, hævede flader ved krydsning
af veje og stier, samt vejprincippet ”2 minus 1”

Eksempel på byport med kombination af byskilt, ledsten, belysning, træer og hastighedsdæmpende foranstaltning

udviklingsplan
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OVERSIGTSKORT OVER INDSATSOMRÅDER

Eksisterende skov
Sø/Vandhuller

Eksisterende skov
Sø/Vandhuller
Konsekvenszone landbrug
Kirkebyggelinie

Byforskønnelse

Kystnærhedszone
Konsekvenszone erhverv
Byggefelter

Rekreative faciliteter
Nye træer
Byporte
Trafikale tiltag
Konsekvenszone landbrug

Eksisterende skov
Sø/Vandhuller
Byforskønnelse
Forskønnelse vejforløb

Sø/Vandhuller
Byggefelter
Erhverv A

Erhverv A
Erhverv B

Eksisterende skov

Kirkebyggelinie
Kystnærhedszone
Konsekvenszone erhverv

Erhverv B
Forskønnelse vejforløb
Nye stiforbindelser
Bevaringsværdige kig
Primære veje
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KOLOFON

Projektforslag i dreslette skoledistrikt
Attraktiv bosætning , byudvikling og erhverv
1.   Udstykninger af jordbrugsparceller og parcelhusgrunde via sanering af nuværende
      ejendomme
2.   Byfornyelse af eksisterende ejendomme
3.   Anvendelse af nuværende bygninger til bolig / erhverv
4.   Iværksætterby
5.   Nedsættelse af erhvervsforening
6.   Forslag til nye erhvervudstykninger / parcelhusgrunde / jordbrugsparceller
Forskønnelse
1.   Forskønnelse og redisponering af arealer ved forsamlingshus og ved skole, herunder        
      etablering af parkeringsplads overfor forsamlingshus
      (Der gennemføres en samlet plan, men området foran skolen prioriteres gennemført
       først)
2.   Etablering af byporte og vejtræer
      (vejtræer etableres via sponsorater fra området og nedgraves via frivilligt arbejde)  
3. Forskønnelse og trafiksanering i Snave ved etablering af fortove, belysning og plant      ning af træer.
4.   Forskønnelse af arealer ved nedlagte byfunktioner
5.   Etablere udsigtspunkt/samlingssted ved Dreslette Kirke
Infrastruktur
1. Forbedret trafiksikkerhed og cykelstier
2. Forbedring af den kollektive trafikbetjening primært med forbindelse til Ebberup og
      Glamsbjerg
3.   Etablering af byporte ved indgangen til Snave
4.   Arbejde for en bedre bredbåndsforbindelse
Samlingssteder og rekreative arealer
1.   Udbygning af stisystem, særligt med henblik på at skabe forbindelse til skolen fra om      rådets ydre distrikter
2.   Renovering og nyetablering af trapper og belysning ved trapper til Skolens boldarealer      
3.   Kortlægning af områdets uformelle samlingssteder med henblik på markedsføring af
      bl.a. steder til udlejning, møder m.v.
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