Grønnemose, den 17.1.19

Att. Miljø Teknik og Plan.

Angående ”Trekanten”, det udlagte areal ved Skolevej/Bogensevej.

Det er os bekendt at der p.t. er fokus på ”nye” industri/erhvervsområder som endnu ikke er byggemodnet
og evt. slet ikke er erhvervet endnu. Man ønsker større arealer i fladt terræn nær E20.
Vi henviser til materiale fra møde den 7.1.19 i Miljø Teknik og Plan.
Det er vores faste overbevisning at ”Trekanten” er bedst anvendelig til beboelsesområde. Det være sig tæt
lav bebyggelse, eje eller lejeboliger i forskellige størrelser. Disse vil komme til at ligge i smuk landlig natur
med let adgang til E20 samt byerne Odense, Bogense, Middelfart og Assens. Dertil kommer den
igangværende cykelsti til Aarup som et stort plus, både som naturoplevelse og let adgang til Aarup station,
samt fritidsinteresser i Aarup By.
I forbindelse med ønsket om erhvervsarealer nær E20 er det jo også vigtigt at der er attraktive
bosætningsmuligheder i samme område.
Vi vil gerne berige vores by Grønnemose, med denne mulighed for at udvikle i stedet for afvikling, så vi vil
rigtig gerne være samarbejdspartnere til evt. forslag til hvad de bedste boligformer kunne blive i området.
Måske flere herboende har lyst til at blive her i området, når deres parcelhus eller ejendom bliver for stor i
forhold til familiens størrelse. De har deres netværk her og ønsker måske ikke at flytte herfra, hvis der
findes en passende boligform her i byen. Vi tænker at der både kan være tæt lav bebyggelse med
lejeboliger og flere større eller mindre parceller, så det kan blive en blandet bosætning på arealet. Der er
mange muligheder, hvis de rigtige hænder kommer til at tegne forslag til inddeling.
Vores input skal ses som et aktivt forsøg på at handle ansvarligt i forholdet Lokalråd/Kommune med
indflydelse fra områdets borgere.
Ang. Trekantens historie, henviser vi til at Rørup Sogneforening gennem alle ca. 30 år, siden jorden blev
erhvervet har ønsket området omlagt til beboelse. Desuden står der i Udviklingsplanen for 2009 at der
ønskes omlagt til boliger. Dokument ang. Udviklingsplanen 2009 vedlægges i kopi.
Der henvises til at der ingen direkte henvendelser har været på erhvervsgrunde på arealet, samt at det ikke
har været med i udbuddet i adskillige år.

Med venlig hilsen Rørup Lokalråd.

