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Hvis jeg skal sætte et ord på året der er gået vil det være ”forberedelse”. Meget af det arbejde som 

lokalrådet har foretaget sig i år har været grundstenene til noget større som vi alle vil høste 

frugterne af i det kommende år og de følgende år. Der har dog også været opgaver som har været 

hurtigere og nemmere at få fra hånden. Men der er 5 ting som jeg gerne vil nævne, de 4 af dem er 

opgaver hvor processen er lang. Den sidste er en opgave som vi alle nu her i foråret kan glæde os 

over, nemlig de nye vejtræer mellem Gl. Allested og Ny Allested. De 4 andre opgaver som 

lokalrådet har snakket om i året der er gået er; udviklingsprojektet Blomstrende Landsby og en ny 

udviklingsplan for området omkring Allested-Vejle, etablering af det nye biogas anlæg, ny 

lokalplan for området omkring mejeriet og gartneriet og sidst men ikke mindst vores samarbejde 

med de tre andre lokalråd i 5672 Broby omkring cykelsti der skal forbinde de 4 lokalsamfund til 

hinanden.  

Udviklingsprojektet Blomstrende Landsby og arbejdet med en ny udviklingsplan for området er en 

opgave som har taget meget tid og været en større opgave end jeg personligt havde forudset. Men 

det har hele tiden været vigtigt for mig og lokalrådet at have fokus på at fundamentet til den videre 

proces er ordentligt støbt. Derfor var lokalrådet i maj måned på besøgt i Årre der ligger i Varde 

kommune. Det er en lille landsby med blot 600 indbyggere. Årre er i Blomstrende Landsby 

sammenhænge kendt for deres måde at engagere frivillige og de har gode erfaringer med etablering 

af senior lejeboliger. Det var en tur der virkelig var en stor oplevelse for os alle at være på. Det var 

dejligt at se hvor aktiv et lille lokalsamfund de er og hvor godt de trives i fællesskabet om deres 

fælles arrangementer. Dejligt inspirerende! De mange møder som lokalrådet har holdt sammen med 

DGI Fyn resultere i at lokalrådet i næste måned holder foreningsaften for at hører foreningernes syn 

på hvor Allested-Vejles fremtid ligger. Det er et møde som lokalrådet har gjort sig mange 

anstrengelser for skal blive et udbytsrigt møde så vi er et skidt nærmere på en ny udviklingsplan for 

området.    

Tilbage i 2014 lagde lokalrådet de første sten i samarbejdet med det nye biogas anlæg – Nature 

Energy. I Juni måned blev lokalrådet inviteret til rejsegilde og det er et godt symbol på de gode 

relationer der er imellem Nature Energy og lokalrådet. I efteråret blev krydset ved Tubæk bygget 

om så trafikforholdene til og fra anlægget nu er forbedret. Omkring juletid begyndte Nature Energy 

at indkører anlægget og de første lastbiler begyndte at kører til anlægget. Lokalrådet har været i 

dialog med Vejdirektoratet for bedre skiltning når man skal dreje ind mod Allested-Vejle fra Heden. 

Lokalrådet har også spurgt ind til hvilke ruter lastbiler til og fra anlægget kører da lokalrådet 

tidligere har foreslået brugen af de store hovedveje. Når jeg nu siger veje kommer jeg til at tænke på 

hvor flot en ny asfalt der er ind mod byen fra Heden af. Op gennem byen og ned mod Allested-

Vejle Fritidscenter. Dejligt forskønnelses af vores lille oase. De gode relationer der er imellem 

Nature Energy og lokalrådet har ført til at lokalrådet får en artikel i ”erhvervsbladet” og hjulpet til 

med at sætte et lokalt islæt på indvielsesdagen. Ligeledes har Nature Energy været gavmilde og 

afsat en stand hvor lokalrådet kan stå med en rull up til indvielsen som fortæller lidt om vores lille 

oase. Det er mit håb at disse relationer bliver forstærket og bredt ud så vi ender på et niveau hvor 

der er samskabelse mellem Nature Energy og Allested-Vejle som område.  

Jeg brugte ordet ”forberedelse” om året der er gået. Og endelig kan man også bruge det ord om 

Løgismose Mayers. To virksomheder der fusionerede med hinanden tilbage i 2014. I året der er gået 

har virksomheden søgt om en ændring af lokalplanen for området omkring mejeriet og gartneriet da 



virksomheden oplever så stor succes af de har brug for udvidelse af deres produktion. Derfor var 

der i efteråret indkaldt til før-borger-møde, med rundvisning og smagsprøvelser på deres produkter. 

Opbakningen til en ændring af lokalplanen er efter min opfattelse stor blandt borgerne i Allested-

Vejle. Over 100 personer valgte at møde op og få indsigt i de planer og tanker der ligger i 

forbindelse med en ændring. Det har altid været en grundsten i min og lokalrådets holdning at ”vi 

skal være her alle sammen”. Ja der er nogle der larmer, der er nogle der lugter, der er nogle der 

roder, der er nogle som trænger til at få malet huset, der er nogle der lufter hund uden at samle op 

efter den og der er nogle der kører for stærkt gennem byen. Det er min erfaring at virksomheden 

Løgismose Mayers er en ansvarsbevist virksomhed der er villig til at yde mere end hvad loven og 

reglerne forlanger af danske virksomheder. En virksomhed der udviser goodwill overfor det 

lokalsamfund som de er en del af ved at åben deres butik en søndag når lokalrådet beder om hjælp 

til markedsføring af vores lille oase.  

Skoleleder Søren Hillers tog sit ansvar på sig som skoleleder da han indkaldte lokalrådene i 

postnummeret 5672 Broby til en dialog omkring fremtidssikring af hele området og grundlaget for 

sin skole. Der har med tiden været en del møder som er mundet ud i et fælles projekt nemlig 

cykelsti. Tænker du cykelsti? Hvordan kan det sikre noget? Arbejdsgruppen har udarbejdet 6 

argumenter til hvorfor en cykelsti der binder hele området sammen vil være en god investering for 

kommunen. Et af argumenterne er at vi er et område med befolkningstilvækst, gøre det nemmere at 

transportere sig mellem fritidsaktiviteter, nemmere at få motion for ældre er nogle af dem. Projektet 

er realistisk om blot få år hvis vi kan få politikkerne i tale. Derfor har lokalrådet sammen med de 

andre lokalråd og skolen møde med politikkerne fra Lokalsamfunds-og planudvalget i morgen på 

Brobyskolerne i Nr. Broby. Ved siden af et håndgribeligt projekt har samarbejdet også styrket vores 

personlige relationer til hinanden i gruppen og en langt større indsigt i hvad de andre lokalråd 

arbejder med. Et rigtigt godt initiativ ved møderne er ”den gode historie” fra hvert område. For mig 

personligt er det dejligt at blive mindet om hvor meget lokalrådet gør og hvor meget vi i Allested-

Vejle har at være stolte af. Men også en glæde ved at hører og se de andre lokalråd arbejder lige så 

meget som os men nødvendigvis ikke med de sammen opgaver. Den gode historie fortæller os hvor 

forskellige vi er som lokalsamfund og hvor unik vi hver især er.  

Som jeg startede med at sige var der 5 ting jeg gerne ville fortælle om, det har jeg gjort nu. Men da 

lokalrådet er et arbejdende råd så er der mange andre ting som endnu ikke er blevet nævnt. I frygt 

for at min talestrøm skal blive for lang vil jeg kun ganske kort opridse de andre opgaver som 

lokalrådet har arbejdet med i året der er gået.  

Lokalrådet har undersøgt mulighed for en stand på uni omkring markedsføring af Allested-Vejle 

som bosætningsområde på en uddannelsesdag  

Lokalrådet gentager samarbejdet med Lokalrådet for Nr. Lyndelse og Nr. Søby og omegne og 

kommunen omkring Økodagen  

Lokalrådet har udarbejdet nye vedtægter for rådet for at gøre dem mere tidssvarende  

Lokalrådet har undersøgt muligheden for at få en person i nyttejob – og fået én i nyttejob 

Lokalrådet har indgivet to høringssvar i forbindelse med affaldsbehandlings anlægget ved siden af 

biogas anlægget og i forbindelse med en ændring af lokalplanen for området omkring mejeriet og 

gartneriet 



Deltaget i arbejdet omkring udarbejdelse af By og Egnsprofiler ved møde med projektleder og 

hjulpet med at udbrede kendskab til projektet lokalt 

Udarbejdet nyt velkomstbrev til nye borgere i vores område digitalt  

Lokalrådet har budt velkommende til områdets nye borger med flot velkomst pakke  

Lokalrådet har deltaget i kommunens velkomst møde med nye tilflyttere i Ringe 

Lokalrådet har været til stede til året markedsdag  

Lokalrådet har deltaget Egnsmøder som Fynsland har afholder 

Lokalrådet holder sig orienteret omkring kommunens Fritids- og Friluftsstrategien 

Lokalrådet holder sig orienteret omkring kommunens arbejde med en ny børn og unge politik 

Lokalrådet har sagt ja til at afholde et ”borger møde” så lokalsamfund- og planudvalget kan komme 

på rundtur i kommunen og møde borgerne ”uden filter” i august  

Til sidst kan vi glæde os over at der kommer fiber til Gl. Allested og Spurvelunden i disse uger.  

 

Hvis der skal være et kendetegn på min beretning for i år må det være det er den længste jeg har 

skrevet. 

Jeg vil gerne i år takke hvert enkel af medlemmerne i lokalrådet for jeres indsats og for den fælles 

forståelse for at det er frivilligt arbejde vi laver og vi hver især har et privat liv der også skal passes.   

 

Signe Madsen  

Formand for Allested-Vejle Lokalråd  


