
Årsberetning for Allested-Vejle Lokalråd 2016-2017 

I år bliver min beretning anderledes end hvad den har været tidligere. De tidligere år har jeg skrevet lange 
beskrivelser af hvad der er sket, i år vil jeg blot nævne tingene mere i punktform.  

Vi startede året med indvielse af Fyns største biogas anlæg her i Allested-Vejle.  

Vi startede og sluttede året af med arbejde med vores nye udviklingsplan og ind imellem denne tid er der 
sket en ændring af strukturen i Blomstrende Landsby som ender ud med at vi som område i løbet af 2017 
kan komme op på blomst nr. 3 og godt på vej til nr. 4.  

Øko-dagen som er et samarbejde mellem Nr. Lyndelse og Nr. Søby Lokalråd og Allested-Vejle Lokalråd. Vi 
deltog med vores skole som udgangspunktet.  

De  4 lokalråd i den gamle Broby kommune har evnet sammen at få en cykelsti mellem Nr. Broby og 
Brobyværk på budgettet for Faaborg-Midtfyn Kommune og vi har haft besøg af politikkerne fra LP udvalget. 
Vi har lagt en plan for hvordan de 4 lokalområder kan forbindes til hinanden via cykelstier.  

Vi har indbyt borgerne i området til et borgermøde hvor de kunne møde politikkerne fra LP udvalget og 
drøfte deres synspunkter uden administrationens filter. Det var et super godt møde hvor lokalrådet havde 
lavet en quiz med spørgsmål om Allested-Vejle hvor svarene var på vores hjemmeside.  

Der har været borgerbudget Allested-Vejle har været med i forstandsbåndet. Puljen kom op på ca. 38.000 
kr. der var kommet 6 forslag til afstemning. Det var udendørs motionsredskaber der vandt. På 
andenpladsen kom skolens elevråds forslag ind og de har derfor fået ca. 3.000 kr. til en svævebane.   

Kommunen har i år arbejdet på at udarbejde nogle egnsprofiler for syd, midt og nord af kommunen og vi er 
med i nord som går under forstadsbåndet. Profilen kan læses på kommunens hjemmeside.  

Løgismose har så meget succes at de har bedt kommunen om at lave en ny lokalplan for området omkring 
mejeriet. Den blev godkendt i august 2016 og dermed har Løgismose nu mulighed for at udvide deres 
bygningsmasse til deres produktion.  

Løgismose, aktionsgruppen har hjulpet lokalrådet med at deltage i BOLIG MAD DESIGN messen i Odense. 
Den sidste weekend i oktober 2016. Det var et meget vellykket event som var en mulighed som Faaborg-
Midtfyn Kommune tilbyd de 4 lokalråd i forstadsbåndet der støder op til Odense Kommune grænse. 
Løgismose uddelte over 20.000 smagsprøvelser i løbet af de 3 dage messen varede.  

Lokalrådets velkomst komite har i løbet af året sagt velkommen til 11 nye familier i området.  

Kommunen har også lavet deres eget velkomst arrangement til nye borger i kommunen.  Her haft vi haft en 
repræsentant med.  

Lokalrådet har prøvet at have en person i nyttejob. Det var dog meget bureaukratisk.  

Lokalrådet har sammen med kommunen, energistyrelsen og Spar energi afholdt et energi event  

Lokalrådet har tegnet en forsikring på frivilligt arbejdet der hører under lokalrådets regi.  

Lokalrådet har deltaget i dialog om hvordan Fynslands nye strategi skal se ud. Lokalrådets holdning er at 
Fynsland ikke behøver at overleve – sådan blev det dog ikke.  
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