Bilag 2: Høringssvar og administrationens
bemærkninger til høringssvar
Indholdsfortegnelse:
•

Høringssvar fra Erno Larsen - Teglhøjen 8, Tommerup St. (side 2)
o Administrationens svar til Erno Larsen (side 4)

•

Høringssvar fra Lærke og Rasmus Bang, Kalkbrænderivej 9, 5610 Assens og Hans og Bente
Goudsmit, Lunddalsvej 10, 5610 Tommerup (side 6)

•

Høringssvar fra Helle Margrethe Boesen, formand for Tommeruppernes Lokalråd (side 8)

•

Høringssvar fra Bestyrelsen, Fyrtårn Tommerup (side 10)

•

Administrationens gennemgang og vurdering af indkomne høringssvar (side 12)

Anders Dam
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

By, Land og Kultur fællesmail
12. april 2017 13:19
vejogtrafik; Plan
VS: Belysningen i Tommerup Stationsby
dkalmetadata.xml

Kategorier:

Videresendt til Vej

Venlig hilsen
Anni Gade
Administrativ medarbejder
Assens Rådhus
Miljø og Natur
Rådhus Allè 5
5610 Assens
Telefon 64 74 72 28
E‐mail: agade@assens.dk

Fra: Hovedmail Assens
Sendt: 12. april 2017 13:14
Til: By, Land og Kultur fællesmail
Emne: VS: Belysningen i Tommerup Stationsby

Fra Hovedpostkassen
Fra: indgaaende@prod.e-boks.dk [mailto:indgaaende@prod.e-boks.dk]
Sendt: 12. april 2017 11:00
Til: Hovedmail Assens
Emne: Belysningen i Tommerup Stationsby

Emne: Belysningen i Tommerup Stationsby
Det handler om den gule gadebelysning gennem stationsbyen. Valget af gule lyskilder giver
associationer til f.eks. lufthavnsparkering eller industrihavne. En sådan belysning signalerer i høj
grad ”udkantsdanmark”. Byen får et søvnigt udtryk, og det signalerer slet ikke, at her faktisk bor
rigtig mange mennesker. Hvis vi ønsker at tiltrække flere aktive familier til byen, er det ikke altid
dyr kunst eller store entrepriser, der er afgørende for, om man forestiller sig, at det er et sted, hvor
det kunne være rart at bo.
Det er selvfølgelig mest påfaldende i den mørke periode af året, og det er meget langt fra hele løsningen på
byforskønnelsen, men man kan jo godt starte i det små med noget æstetisk som dette.
Efter min mening ville det være en ganske lille ting med stor effekt at udskifte lyskilderne til hvidt lys. Man
kunne jo starte med de flotte lysstandere, der er sat op i krydset Torvegade/Tallerupvej.
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Jeg forsøgte at gøre opmærksom på problemet, da kommunale medarbejdere i et par dage var placeret i
misionshuset i Tommerup, men medarbejderen jeg talte med, svarede bestemt, ”at lyskilderne ikke ville
blive skiftet, før de gik ud af sig selv”. I samme forbindelse foreslog han mig, at jeg jo selv kunne regulere
det med en slangebøsse, hvorefter jeg gav op.
Jeg håber på en seriøs behandling.
Venlig hilsen Erno Larsen
Teglhøjen 8, Tommerup St.
el@ernolarsen.dk
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Anders Dam
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Knud Wismann
2. maj 2017 14:34
Anders Dam; Ann-Mett Mølhave Sepstrup
VS: Belysningen i Tommerup Stationsby

Hej
Jeg har lige fået mail fra Jer igennem vores Trafik mail ang. ” belysningen i Tommerup By”, fra Erno Larsen.
Jeg fremsendte nedenstående svar samme dag. Har dog ikke hørt fra borgeren siden!!
Det havde nok været smart at sætte jer 2 med på cc. Det er så husket til næste gang!!
Ved ikke om der skulle være skrevet noget andet eller noget mere?
Venligst
Knud Wismann
El‐installatør, Trafik og Byg.
Assens Kommune
Rådhus Alle 5
5610 Assens.
Dir. Tlf. 64 74 72 47
Mail: kwism@assens.dk

Fra: Knud Wismann
Sendt: 18. april 2017 10:34
Til: el@ernolarsen.dk
Emne: Belysningen i Tommerup Stationsby
Til Erno Larsen
Først og fremmest tak for din henvendelse. Det er dejligt når borgere er opmærksomme på ting og steder der kan
forbedre vores kommune, til alles glæde.
Valget af lyskilder til gadebelysning har altid været genstand for diskussion hen over årene. Historisk set har det også
været kombineret med udviklingen af nye lyskilder og hvad tidens ”trend” lige har været.
I dag er vi jo blevet meget mere bevidste om lyskvalitet og energihensyn.
Fordelene ved det gule lys er jo klart på den energimæssige side. Det var uden sidestykke den lampe der afgav mest
lys for færrest penge. Det var samtidig en lyskilde der kom frem i 70‐erne, hvor fokus nok ikke var på kvalitet og
design på vejene.
Og det er ganske rigtigt som du anfører at det gule lys mere høre hjemme i en lufthavn eller lignende og hvor farver
ikke har den store betydning. Det har nemlig den dårlige egenskab at den gør alle farver svage og tenderer til grå,
men lyser godt op så man kan orientere sig. I dag er vi langt mere bevidste om lyskvaliteten sammenholdt med
energiforbruget.
Assens Kommune er i gang med at kortlægge alt vores gadebelysning, med henblik på at udskifte gadebelysningen
til LED de kommende år. Når udskiftningen af vejbelysningen til LED lyskilder er gennemført ,vil også det gule lys
være udfaset. Men da det er en ganske bekostelig sag at gennemføre i hele kommunen ,vil det strække sig over en
del år. Dette er ikke på plads endnu.
Desværre er det ikke muligt bare at skifte pæren fra gult til hvidt lys. Det kræver et helt andet armatur på masten.
Beklager selvfølgelig oplevelsen med de ” kommunale” medarbejdere, som nok har udtalt sig om noget de ikke har
den fulde indsigt i.
1

Håber at dette er svar på din mail. Ellers hører jeg gerne fra dig igen.
Venligst
Knud Wismann
El‐ installatør, Trafik og Vej
Assens Kommune
Rådhus Alle` 5
5610 Assens
Dir tlf. 64 74 72 47
Mail: kwism@assens.dk
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Videresendt til Pia; Journaliseret på 16/26056 - Lokalplan 3.1-10 for et boligområde
ved Vestervangen i Tommerup Vest

Til Assens Kommunes planafdeling. Vi vil gerne bede om en kvittering for, at høringssvaret er modtaget.
Høringssvar vedrørende:
- Forslag til udviklingsplan for Tommerup og Tommerup Stationsby.
- Forslag til regnvandsplan for Tommerup.
- Forslag til lokalplan 3.1-10 samt kommuneplantillæg for et
boligområde ved Vestervangen i Tommerup Vest (1. etape).
Som nuværende og kommende ejere* af ejendommen Lunddalsvej 10, 5690
Tommerup har undertegnede følgende indvendinger til de nævnte planer
for udviklingsområdet ved Tommerup Vest, da planerne i høj grad vil
medføre ændringer på grunden.
For det første vil planerne betyde en reduktion af grundens størrelse
med mere end 75 procent. På nuværende tidspunkt er grunden på ca.
21.000 kvadratmeter, men som vi kan se på tegningerne vil der - når
planerne er gennemført - være under en fjerdedel af arealet tilbage.
Det mener vi som nuværende og kommende ejere ikke er i orden. Vi
(kommende ejere) har købt ejendommen med henblik på bl.a. dyrehold og
hobbyformål, og det levner de nye planer ikke megen plads til.
Vi har siden efteråret 2016 været i dialog med kommunens planlæggere
og blev stillet i udsigt, at der - når regnvands- og udviklingsplan
var gennemført - stadig ville være omkring halvdelen af grunden
tilbage, altså ca. 10.000 kvadratmeter. Vi kan se på tegningerne for
området, at det ikke er tilfældet, for ud over, at der er planlagt
cykelsti, grønt område og regnvandsbassin syd for huset, går den
grønne kile, som er planlagt vest for huset, også direkte ind over
vores grund.
Den grønne kile, som er tegnet ind i området, vil i øvrigt komme i
konflikt med ejendommens jordvarmeanlæg, samt med et fredet engareal på
netop denne del af grunden.
Der er gravet 600 meter jordvarmeslanger ned umiddelbart vest for huset. Det planlagte regnvandsbassin vil
ligesom den grønne kile
brede sig ind over jordvarmeanlægget. Det vil have den konsekvens, at
vores jordvarme skal flyttes til et andet sted på grunden, hvilket
igen vil betyde, at pågældende sted ikke kan bruges til bebyggelse,
beplantning eller lignende. En stor ulempe for os. For Assens Kommunes
vedkommende vil flytningen af jordvarmeanlægget desuden betyde en ekstra
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udgift.
Vi er bekymrede over, at regnvandsbassinet placeres så tæt på
selve huset, som vi kan se på tegningerne. Vi er bange for, om det i
stedet for at fjerne problemer med afledning af regnvand vil skabe
problemer for os som husejere i regnfulde perioder med høj vandstand.
Vi ærgrer os desuden over, at regnvandsbassinet tilsyneladende kommer
til at dække haven, der er anlagt med frugttræer syd for huset, samt at det
formentlig vil betyde, at et af de eneste rigtig flotte træer i
området - et stort piletræ - vil blive fældet. Det vil have negativ betydning
for hele områdets stemning og visuelle udtryk.
Lunddalsvej 10 er et gammelt husmandssted med en historie, der går
langt tilbage i tiden, og hvis man ønsker, at Tommerup Vest skal være
et boligområde med et landligt præg og forskelligartede boliger og
grunde synes vi, det er en stor skam at reducere pågældende grund til
en parcelhusgrund, der slet ikke passer til stedet.
Vi håber desuden, at man i planlægningen vil bevare de eksisterende hegn og skel, som
giver området charme og karakter og har stor betydning for områdets dyreliv.
Lærke og Rasmus Bang (kommende ejere)
Kalkbrænderivej 9
5610 Assens
laerke.b.andersen@gmail.com
tlf. 40136749
Hans og Bente Goudsmit (nuværende ejere)
Lunddalsvej 10
5610 Tommerup
hansgoudsmit@yahoo.dk
tlf. 21765876
*Købsaftale vedr. Lunddalsvej er underskrevet, men overtagelsen er
endnu ikke trådt i kraft, da køber afventer salg af ejendom i Assens.
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Høringssvar til Fremtidens Tommerup – en bæredygtig by i udvikling.
Efter at udviklingsplanen nu er i sin helhed er her høringssvar til mangler generelt mht. ”Bæredygtighed” og
flere enkeltstående høringssvar samlet under ”Diverse”:

”Bæredygtig”
Titlen Fremtidens Tommerup – en bæredygtig by i udvikling er meget i overensstemmelse med output fra
Borgertopmødet hvor netop sloganet ”Tommerup – bæredygtig by i udvikling” fik flest stemmer tæt fulgt
af flere slogan hvor naturen indgik.
Set i den sammenhæng og ikke mindst i lyset af samfundstrenden mht. bæredygtighed, fremgår
”bæredygtig ”generelt ikke særligt tydeligt i hele udviklingsplanen.
Generelt kunne man tage undertitlen med mange af de steder, hvor der står Fremtidens Tommerup og især
i følgende afsnit kunne man præcisere bæredygtighed mere:
-

Side 6/midt spalte/sidste afsnit: …….peger i retning af en grøn og bæredygtig by, hvor folke…….

-

Side 6/hø spalte/3. sidste afsnit: …herunder også bæredygtigt byggeri og klar vision …..

-

Side 7/ven spalte/slut: …nye stistystemer med mulighed for mere bæredygtig intern transport (cykel)

-

Side 7/midt spalte/1. afsnit: … varlig med natur og bæredygtig udvikling. Der….

-

Side 8-9: Savner meget et afsnit om samfundstendensen/trenden mht. bæredygtighed – kunne evt.
henvise til FN 17 Mål med underpunkter hvor en del også er aktueller for et lokalsamfund især
undermål i Mål 11:

-

-

Side 12/Hovedpointer: Generelt at tage bæredygtighed med under alle ”Vigtige indsatser” – mulighed
for bæredygtigt byggeri, byfornyelse med bæredygtigt tema, mere bæredygtig natur samt stier så
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-

-

borgerne kan færdes mere på cykel . Evt. også en afsnit alene om bæredygtighed. iht. ovenstående Mål
11 – der er også andre undermål i nogle af de andre Mål som kan bruges som input.
18/slut: …..brands for Fremtiden Tommerup – et bæredygtig lokalsamfund i udvikling. (blot et af mange
forslag til at trække undertitlen med ind i udviklingsplanen så bæredygtig ikke kommer til at så alene på
forsiden.
Side 23: Bæredygtighed kan indføjes i flere af de 4 punkter for løftestænger og dermed også med under
de enkelte afsnit hhv. side 24, 28, 32 og 36 samt hvor det passer ind under de 22 tiltag i afsnittet
”Handlespor” på siderne 40-44.

Diverse høringssvar:
-

Side10/ven.spalte/slut: En anden årsag kunne være at der i forvejen er mange pendlere fra Tommerup
og ud og en del vælger så efter en skilsmisse at bosætte sig nærmere arbejde.

-

Side11/højre spalte/efter 1. afsnit: Her kunne man også nævne togtider til København, Århus, Esbjerg
banegårde – mange pendler også til disse byer fra Tommerup.

-

Side 23 og 24-31: Det virker mere læsevenligt at bytte om på punkt 1 og 2, når nu overskriften er ”Et
lokalsamfund – to bydele”.

-

Side 29: Højfyns Friluftcenter bør være en Identitetsbærer (lille ring) – se også side 16 om
identitetsbærere.

Mvh.
Helle Margrethe Boesen
E-mail: hellemargretheboesen@gmail.com
Mobil 2030 6767
25. maj 2017
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Tommerup d. 23. april 2017
Høringssvar Udviklingsplan Tommerup
Att. Assens Kommune

Det er med stor glæde vi i Fyrtårn Tommerup imødeser Assens Kommune stiller sig i spidsen for en samlet
udvikling for Tommerup området. Som en af områdets store aktører og ramme for rigtig mange foreningers
og borgeres daglige fritids- og hverdagsliv, bakker vi fuldt op om udviklingsplanens fokus på Fyrtårn
Tommerup som det helt naturlige samlings- og ankerpunkt i nærområdets fremtidige udvikling.
Med dette høringssvar ønsker vi overordnet at kvittere for tilliden og stille os positive overfor vores
centrale rolle også tydeligt fremgår af den skitserede udviklingsplan for Tommerup områdets fremtidige
udvikling. I lighed med udkastet ser vi en række potentialer i og omkring Fyrtårn Tommerup, der samlet set
vil kunne styrke Tommerup/ Assens Kommune yderligere som attraktivt bosætningsområde, såfremt disse
iværksættes.
Set fra Fyrtårn Tommerups perspektiv vil vi imidlertid her kommentere på nogle punkter, der bør styrkes
yderligere i den udsendte udviklingsplan for Tommerup:

•

Kulturlivet i Tommerup
Assens Kommune har for byvækstsamfundet Tommerup som en af sine målsætninger i Planstrategien
defineret, at ”det skal være muligt at leve et helt liv i bysamfundet”. Som en naturlig del af dette hører

idræts- & kulturlivet.
Tommerup har Assens Kommunes yngste gennemsnitsalder ift. befolkningssammensætningen. Og
med Tommerups gode centrale placering, faciliteter og infrastruktur er der stærke potentialer ift.
at øge bosætningen af fx børnefamilier yderligere (skoler, daginstitutioner, foreninger,
idrætsfaciliteter, dagligvarebutikker, central infrastruktur, natur, mv). Konkurrencen fra andre
byer/ kommuner er imidlertid stor, ikke mindst konkurrencen fra Odense C. via den offensive
byudvikling.
Mens vi i Tommerup har stærke kvaliteter på idrætsområdet at byde på, halter vi imidlertid efter
på kulturområdet, idet der mangler et samlet sted at facilitere kulturlivet. I Fyrtårn Tommerups
bestyrelse ser vi således gerne kulturlivet yderligere integreret i udviklingsplanen for Tommerup,
således kultur elementet samles, indbygges og understøttes i relation til at øge borgernes
tilfredshed og Tommerup som attraktivt bosætningsområde også for fx børnefamilier i Odense.
Fyrtårn Tommerup huser allerede i dag Assens Kommunes Musikskole samt en afdeling af Assens
Bibliotek. Derfor vil det være naturligt at styrke de kulturelle aktiviteter i Tommerup området
yderligere i Fyrtårn Tommerup. Vi opfordrer derfor til, at det kulturelle element medtages i
udviklingsplanen for Tommerup, og medvirker naturligvis gerne til at Fyrtårn Tommerup indtænkes
som det naturlige sted at samle kultur aktiviteter og udvide kapaciteten ved at etablere en multisal,
der kan håndtere mindre kulturelle koncerter/ aktiviteter (i lighed med fx Industrien i Aarup).

•

Fyrtårn Tommerup åbnes op
Som bestyrelse er vi for så vidt enige i udviklingsplanens pointe om, at Fyrtårn Tommerup ikke
tager sig specielt godt eller åben ud mod hovedvejen, Tallerupvej. Grundet manglende økonomi
måtte en planlagt opgradering af centerets facade mod hovedvejen (bl.a. med udbygning af et
aktivitetsbånd) i byggeprocessen i 2012-13 prioriteres væk.
Grundet økonomi har Fyrtårn Tommerup imidlertid ikke selv mulighed for at løse denne ambition,
men finder det fortsat yderst relevant at åbne området op, så der skabes bedre sammenhæng og
en samlet akse (fra nord til syd og fra skov til gl. jernbane). .

•

Branding & skiltning
o ”Tommerup” med på motorvejs afkørsel 53
I Fyrtårn Tommerup arbejder vi på at gøre såvel huset som byen attraktiv for nye borgere
og nye gæster i regionen. Trods det at motorvejsafkørsel 53 kun ligger 4-5 km fra
Tommerup (stationsby), gøres der ikke opmærksom på Tommerups nære beliggenhed til
motorvejen på motorvejsskiltningen. Vi ser meget gerne bynavnet ”Tommerup” tilføjes på
skiltningen ved afkørsel 53. Derudover benyttes også vest-afkørsel 54 (ca. 8 km.) og østafkørsel 52 (ca. 10 km) som sekundære afkørsler for at nå Tommerup.

•

o

Slogan
I bestyrelsen ser vi gerne Tommerup markedsført under et slogan. Udover de i
udviklingsplanens fremførte, kunne ”Tommerup – nem at komme til, svær at komme fra”
være et godt bud på et fælles brand for byen, idet det både adskiller sig fra andre byers
slogan, henviser til byens geografiske placering og samtidig indikerer at byen er attraktiv.

o

Smart markedsføring i det offentlige rum
I udviklingsplanen ser vi gerne en eventuel fremtidig elektronisk portal placeret ud for
Fyrtårn Tommerup, idet det giver mulighed for synergi mellem idræts- og
kulturaktiviteterne i og omkring Fyrtårn Tommerup og øvrige aktiviteter i byen/
kommunen.

Aktiv brug af naturen
Det er vores opfattelse, at der er brug for forskellige sti typer mellem og omkring Tommerupperne.
Hermed henvisning til nationale projekter, der kan understøtte sti udbygningen.
o ”Kløverstier” –stier med forskellig distance - http://www.friluftsraadet.dk/kl%F8verstier
o ”Find vej i DK” – stier med orienteringsløbs poster – www.findveji.dk
o Mountain bike spor - hjælp og råd til spor lægning - https://nordeafonden.dk/nyheder/107mio-kr-til-farvemaerkning-af-mtb-spor
o Supplerende grussti langs gl. jernbane fra starten i Tommerup St. til Knarreborg Station

Vi indgår naturligvis gerne i yderligere drøftelser og det fortsatte arbejde med at udvikle Tommerup
området.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Fyrtårn Tommerup

Administrationens gennemgang og vurdering af indkomne høringssvar til
”Udviklingsplan for Tommerup og Tommerup Stationsby”
Der er i høringsperioden indkommet 4 høringssvar. Høringssvarene er vedhæftet i deres fulde
længde i dette bilag.
Administrationens gennemgang, og vurdering af de indkomne høringssvar er som:

Høringssvar fra Erno Larsen - Teglhøjen 8, Tommerup St. (side 2)
Høringssvaret er en henvendelse ang. belysningen i Tommerup Stationsby. Knud Wismann (El‐
installatør, Trafik og Byg) har, på vegne af administration, sendt et fyldestgørende svar til
afsenderen, der dog stadigt ønsker at henvendelsen betragtes som høringssvar til
udviklingsplanen (administrationens svar findes på side 4).
Administrationen vurderer at høringssvaret ikke fordrer ændringer i udviklingsplanen.

Høringssvar fra Lærke og Rasmus Bang, Kalkbrænderivej 9, 5610 Assens og Hans og Bente
Goudsmit, Lunddalsvej 10, 5610 Tommerup (side 6)
Høringssvar vedrørende: ”Forslag til udviklingsplan for Tommerup og Tommerup Stationsby”,
”Forslag til regnvandsplan for Tommerup”, og ”Forslag til lokalplan 3.1-10 samt
kommuneplantillæg for et boligområde ved Vestervangen i Tommerup Vest (1. etape)”.
Høringssvaret omhandler forhold omkring privat ejendom beliggende i byudviklingsområdet
”Tommerup Vest”.
Administrationen vurderer at høringssvaret primært omhandler forhold i ”Forslag til lokalplan
3.1-10 samt kommuneplantillæg for et boligområde ved Vestervangen i Tommerup Vest (1.
etape)”, samt ”Forslag til regnvandsplan for Tommerup”.
Administrationen vurderer derfor at høringssvaret ikke fordrer ændringer i udviklingsplanen.

Høringssvar fra Helle Margrethe Boesen, formand for Tommeruppernes Lokalråd (side 8)
Høringssvaret indeholder en række konkrete justeringsforslag til enkeltformuleringer i
udviklingsplanen, hovedsageligt med ønske om en mere tydelig integration af ”bæredygtighed” i
udviklingsplanens indhold.
Administrationen vurderer at der er mulighed for at imødekomme dette ønske, og indstiller
derfor at begrebet ”bæredygtighed” indarbejdes hvor det er muligt, med udgangspunkt i
høringssvaret og i dialog med lokalrådet.

Høringssvar fra bestyrelsen, Fyrtårn Tommerup (side 10)
Høringssvaret er først og fremmest en kvittering for den rolle, der i udviklingsplanen er beskrevet for Fyrtårn
Tommerup. Høringssvaret indeholder desuden en række anbefalinger ang. et styrket kulturliv i Tommerup,
med base omkring Fyrtårn Tommerup, branding og skiltning ved motorvej og i det offentlige rum, samt
oplæg til behov for forskellige stityper omkring Tommerupperne.
Administrationen vurderer ikke at høringssvaret fordrer ændringer i udviklingsplanen, men indbyder til
fremtidigt samarbejde imellem kommunen og Fyrtårn Tommerup, omkring markedsføring af Fremtidens
Tommerup.

Ønsker fra processen, der ikke er indgået som høringssvar
Ved de forskellige borgerinddragelsesarrangementer i forbindelse med udviklingsplanen, er
særligt to ønsker til Fremtidens Tommerup blevet fremført af borgerne. Det drejer sig om
etablering af stibelysning langs hele cykelstien imellem Tommerupperne, og bedre offentlig
transport imellem de to bydele.
Ønskerne er ikke indgået som egentlige høringssvar, og vurderes ikke at fordre til ændringer i
udviklingsplanen. Det er dog temaer der kan anbefales drøftet i forbindelse med budget 20182021, og fremtidige forhandlinger om busruter.

