
Årsberetning 2014-2015 

Sidst vi stod her og kigge tilbage på året der var gået havde vi ingen anelse om hvad det nye år 

skulle bringe os, men det skulle blive meget. Det har i min tid i lokalrådet været det travlest år. Året 

startede med sin vante arbejdsrytme men blot 2 måneder efter årsmødet meldte kommunen ud at der 

skulle spares 180 mio. henover de næste 4 år. Det var administrationens forslag at der skulles 

nedlægges skoler rundt omkring i kommunen for at nå målet som politikkerne havde givet 

administrationen. Henover den følgende weekenden arrangerede aktionsgruppen protest kørsel fra 

Allested-Vejle til Faaborg hvor der var indkaldt til borgermøde omkring besparelsesplanerne på 

skole området. Kæden af biler nåede op på over 300 og blev symbolet på det der nu er vores 

varemærke SAMMENHOLD.  

Mange af lokalrådets ekstra opgaver er af sted kommet af aktionsgruppens iver efter at bidrage til at 

gøre Allested-Vejle området til et attraktivt sted for ”forventningsfulde børnefamilier”. Der har 

været samarbejde om strategien for at sikre at vores afdeling af skolen ikke blev lukket. Velkomst 

brev til nye borger, velkomstpakker til ejer og lejer, markedsdagen hvor vi havde en stand sammen, 

høringssvar omkring lukning af vores afdeling af skolen, fibernet til Gl. Allested, Blomstrende 

Landsby og ellers information på kryds og tværs af hinanden for at nå det fælles mål om at sikre 

Allested-Vejle’ fremtid som et godt sted at være.  

Lokalrådets eget store projekt i år har været forberedelserne til at påbegynde arbejdet til Blomst 2 i 

udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby. Udviklingsprogrammet giver landsbyer og 

kommuner mulighed for at udmærke og synliggøre sig, med det mål at skabe udvikling og dialog 

lokalt. Dette sker i samarbejde mellem lokalrådet, kommunens landdistriktskoordinater Jens Peter 

og DGI Fyn som varetager udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby. Som det første af fire 

fokusområder er vi startet op på ”imødekommenhed” i januar 2015. Der er blevet uddelt 

spørgeskemaer/ informationsbrev til alle husstande i området. Der er allerede blevet taget aktion på 

de tilbagemeldinger der er kommet. Lokalrådets arbejde med Blomst 2 er i fin tråd med den indsats 

aktionsgruppen har gjort for Allested-Vejle området. Blomst 2 kan ses som overlæggeren for den 

fælles indsats vi tilsammen skal gøre for at sikre områdets fremtid.  

En anden vigtig opgave og uvant opgave lokalrådet har arbejdet med har været velkomst af to nye 

erhvervsdrivende. Først kom biogas anlægget der er ejer af Fåborg-Midtfyns Biogas AmbA og 

energiselskabet Naturgas Fyn. De var glade for det besøg som lokalrådet aflagde dem og for det 

besøg de havde hos os her i Allested-Vejle Fritidscenter. Det har været er en relation der har været 

præget af god samarbejdsvillige og de har været informative om hvor i processen de er. Lidt senere 

kom Confetti-World til byen i de gamle Kalekro bygninger, som har stået tomme i ca. 4 år. Det var 

en dejlig nyhed for byen at bygningerne ikke længere skulle forfalde men skulle til at tjene et 

formål igen. Lokalrådet hilste velkommen til Mads Møller. Der ejer Fyns Lagerhotel sammen med 

repræsentanter fra aktionsgruppen og Anne Mortensen viceborgmester i FMK. Der er også her gode 

relationer mellem byen og Mads Møller der kan skabe grobund for bl.a. et iværksætterhus i de 

gamle kontor bygninger. Mads Møller har også været så venlig at ligge lokaler til afholdte 

informationsmøder omkring fibernet til Gl. Allested.  



En anden erhvervsdrivende i området der har rørt på sig i årets gang er Løgismose som har så meget 

succes at de ønsker at udvide deres virksomhed. Dette sker i forbindelse med deres fusion med 

Meyers. Løgismose er også en virksomhed der er beviste om de sener det er for deres naboer at 

Løgismose producere rygeost. Og trafikken til og fra virksomheden. Det er en dialog som lokalrådet 

har taget med Løgismose og de er nu i gang med at udbreder senerne og drøfte hvad de kan gøre for 

at overholde lokalplanen.  

Som en del af den proces det blev sat i gang i forbindelse med skolelukningerne tilbage i maj 2014 

så har skoleleder for Brobyskolerne Søren Hillers indkaldt lokalrådene fra ”5672 Broby” og andre 

interessesanter til møde omkring skolen. Skolen er fællesnævneren for os alle i ”5672 Broby”. Der 

er på disse møder blevet snakket om vores forskellighed i og med at vi ligger forskelligt i 

kommunens udviklingsstrategi. Vi er indtil nu blevet enige om, at det der kan binde os tættere 

sammen er en cykelsti. Den første realistiske rute er mellem Nr. Broby og Brobyværk.  

Lokalrådet har samarbejdet med Nr. Lyndelse og Nr. Søby og omegn lokalråd om Økodagen på 

Søby Søgaard i april sidste år. Vi havde fået lavet en flyers som vi fik uddelt på alle de parkerede 

biler. Nr. Lyndelse og Nr. Søby og omegn lokalråd havde desuden fået en stand hvor de stod med 

noget materiale, de havde lånt af FMK. Der var blevet udarbejdet i forbindelse med deres ”læge 

tur”. Dette er et samarbejdet der i år vil blive udvidet til også at dække folk fra kommens 

administration og Allested-Vejle Lokalråd og repræsentanter fra Aktionsgruppen.  

Andre opgaver som lokalrådet har arbejdet med i året der er gået er: Fået nye folk på opgaven med 

at tage godt imod nye tilflyttere. Lokalrådet har arbejdet på hjemmesiden og der er påbegyndt en 

proces med at få den oversat til engelsk. Lokalrådet har indgivet høringssvar i forbindelse med 

skolelukninger, strukturtilpasning på dagtilbudsområdet, fritidsstrategien. Deltaget i konference om 

”det gode senior liv i landsbyerne” den 10. nov. 2014 i KBH. Været i dialog med kommunen om 

beplantning på stykket mellem Gl. Allested og Ny Allested der hvor der er kommet cykelsti. Samt 

snerydning af samme strækning. Deltaget i diverse møder indkaldt af kommunen til grundlæggende 

drøftelse af ”hvordan skaber vi en konkurrence dygtig kommunen med de udfordringer vi står 

overfor med de penge vi har tilrådelig?”.  
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