
Årsberetning for 2017-2018 
Ideen med en årsberetning er at se tilbage på året der er gået. I år vil jeg gerne snakke lidt om to ting der i 
årets løb har bekymret mig.  

Formålsparagraffen for lokalrådet er bl.a. at synliggøre området og varetage områdets interesser. Det er en 
fælles opgave vi alle har - der lever og bor her. I året der er gået har jeg oplevet at det har været svært at 
engacerer personer til de events lokalrådet står bag. Det betyder at det er meget FÅ der skal yde rigtigt 
meget for rigtige mange andre.. Det har jeg set både i forbindelse med lokalrådets deltagelse i boligmessen 
i Odense og borgerbudget anno 2017. Tiden er til at vi alle husker 4 år tilbage og hvad det var af 
udfordringer vi var oppe imod – nemlig en skolelukning af områdets skole. Hvilken tid! En tid hvor 
fællesskabsfølelsen var i højsæde og hvor der var en fælles kamp om de værdier der er vigtige for os som 
ALLESTED-VEJLE boer. Lad os ikke glemme hvor let det kan tages fra os! Derfor er det NU vi skal vise at vi 
mener det når vi siger ”Allested-Vejle er et godt sted at vokse op”. Vi er lig med STOR styrke og 
sammenhold! Det er vores ånd som borger i Allested-Vejle. Tak er kun et fattigt ord. Alligevel vil jeg gerne 
sige en stor TAK til de der har afsat noget af deres dyrebare tid til lokalrådets gøremål. Jeg vil derfor gerne 
sige TAK til de frivillige der gennem året har hjulpet lokalrådet med den ene eller anden opgave.  

En anden ting som jeg i årets gang har set til med bekymret mine er organiseringen i Fynsland.  I slutningen 
af 2016 begyndte en snak i Fynsland om at skabe en ny struktur i organisationen der er bindeleddet mellem 
politikkerne og lokalrådene. Et organ lokalrådet aldrig rigtig har set pointen med. Med den nye struktur har 
man i praksis indført et led mere mellem borgerne i kommunen og politikkerne der er folkevalgte til at 
tjene borgerne. Stik imod hvad Fynsland i tidernes morgen blev oprettet for at forhindre nemlig – stor 
afstand mellem den udøvende magt og borgerne. Her godt et år efter at ændringen er trådt i kraft så kan 
konsekvenserne mærkes. Nu er vi ikke længer en enhed som kommune, med en inddeling i 21 lokalråd, 
men en kommune med tre egne. En kommune med 3 egne med stærke profiler – så behøver 
forskelligheden ikke at fylde for meget! nu kan vi puttes i kasser – nej undskyld egne, mener jeg selvfølgelig. 
At Jens Peter kommunens Landdistriktskoordinator ikke længere skal bruge sin tid på lokalrådene men 
derimod på egnene får den konsekvens at lokalrådene får mindre information om hvad der rør sig i 
forvaltningen som et godt eksempel på dette er arkitekturpolitikken som lokalrådene ikke blev involveret i 
på nogen måde som ellers har været kutyme. Dårligt kunne vi nå at svare i høringsperioden inden den var 
udløbet. En udvikling som jeg ser på med bekymret mine. Jeg har ellers gennem mine 9 år i lokalrådet 
brystet mig af at bo i en kommune som hylder mangfoldigheden fordi det er i vores forskellighed at vi 
finder de bedste løsninger!  

Et projekt som lokalrådet har arbejdet med i mange år nu er tættere på sin afslutning og offentliggørelse. 
Nemlig vores ansøgning til Blomstrende Landsby. Tilbage i 2011 blev Allested-Vejle optaget i Blomstrende 
Landsby på niveau 1. I dag godt 7 år senere er lokalrådet i gang med at lægge sidste hånd på ansøgningen 
ikke blot til Blomst 2, nej vi er gået fuldt ind og laver ansøgning til Blomst 2 og 3 samtidigt og godt i gang 
med Blomst 4. Flot lyder det men årsagen til at vi ansøger om både Blomst 2 og 3 samtidigt skyldes 
strukturændringer i programmet fra Blomstrende Landsby side af tilbage i 2016. Vi skal derfor i det 
kommende år indsende vores ansøgning og have en markering af dette. Men arbejdet slutter ikke her – nej 
faktisk så starter det først rigtigt HER. Så er tiden nemlig til at vi skal begynde arbejdet omkring at realisere 
vores tanker, drømme og håb til virkeligheden! 

To andre emner som fortjener at blive nævnt er byggegrunde og en erhvervsvelkomst pakke til nye 
virksomheder i området. Begge to udspringer fra positive historier omkring vores område. Det faktum at 
der er folk udefra der ønsker at blive en del af vores familie og en del af vores perle. Vores område har kun 
få kommunale byggegrunde tilbage der er til salg. Derfor er det nu mere end nogensinde aktuelt med 
byggegrunde. Det er det hvis Allested-Vejle også skal nyde godt af den vækst og kommunal 



opmærksomhed som Årslev og Nr. Lyndelse har i disse år. Allested-Vejle har stadig den fordel som de to 
andre byer ikke har - nemlig huspriser der er for alle. Det er vores styrke i fællesskabet at alle er 
velkommen og indtræder i vores familie på lige vilkår. Vi har også i de senere år oplevet at der er kommet 
nye virksomheder til området. Også dem ønsker lokalrådet at tilbyde en velkomstpakke på lige vilkår som 
nye bolig ejere. Der mangler vi kommunal opbakning så det vil være et fokus punkt for lokalrådet.  
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