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I det forgangen år er der sket tre ting har betydning for borger i vores område. Det ene er en 

forsættelse af tidligere års indsatser nemlig en forlængelse af cykelkantbaner på Østergade. På 

stykke mellem Gl. Allested og Ny Allested er der tale om en reel cykelsti. Et projekt til 2½ mio. 

Den næste store ændring der kommer til at ske for borgere i vores område er at gadebelysningen 

bliver ændret i og med at kommunen har indgået aftale med EnergiFyn om at de skal drive 

gadebelysning i FMK de næste 10 år. EnergiFyn udskifter de gammel lamper til nye LED-lamper 

og derfor bliver der skåret på antallet af strækninger med gadebelysning. Det er især 

Allestedgårdsvej som kommer til at mærke denne politiske beslutning. Den sidste og største 

forandring vi kommer til at mærke er det nye biogasanlæg som kommer til at have indkørsel på 

Lervangsvej. Det er især beboerne på Lervangsvej som kommer til at mærke den store mængde 

trafik som skal til og fra anlægget. Lokalrådet har gjort indsigelser omkring trafiksikkerheden og 

bedt om at Lervangsvej bliver forstærket inden anlægget tages i brug samt at krydset mellem 

Faaborgvej og Lervangsvej bliver bygget om. 

Fynsland har også i det år der er gået arbejdet med markedsføring af kommunen og lokalrådene 

rundtomkring. Særligt i år har der været fokus på hvordan vi modtager vores nye borger. Lokalrådet 

har derfor arbejdet på et velkomstbrev til borger i vores område. Dette brev bliver sendt ud til nye 

borger i vores område sammen med det velkomstbrev som kommunen har. Ligeledes har der været 

fokus på hvilke områder der tager ud til de nye borger og siger ”goddag, velkommen til. Vi har en 

velkomst pakke til jer”. Der kan vi være stolte af at vi ligger i toppen til at tage godt imod vores nye 

borger. 

Men det er ikke kun Fynsland der har arbejdet med markedsføring det har lokalrådet også i 

samarbejde med Lokalrådet for Nr. Lyndelse, Nr. Søby og omegn udarbejdet flyers til Økodagen på 

Søby Søgård. Vi håber at det kan være med til at gøre lidt opmærksomhed omkring vores gode 

placering i forhold til Odense og motorvej. Samt hvilket dejligt hyggeligt nærmiljø vi har. 

Lokalrådet har også forsøgt at gøre mere reklame for sig selv til årets markedsdag hvor vi gav 

morgenmad til de fremmødte i samarbejde med Handel og Håndværker foreningen. Lokalrådet 

havde en stand når vi gjorde opmærksom på ”den aktive borger” som er tænketanken Mandag 

morgens forslag til løsning på hvordan vi som samfund kan sikre vores velfærd i fremtiden. Vi 

havde også besøg af kommunal politikeren Anne Møllegård Mortensen. Uheldigvis var vejret ikke 

med os den dag, men der var da nogle der trodsede vejret og kom. Lokalrådet har også har sat 

møder op med vores nabo lokalråd altså  lokalrådene i forstadsbåndet og lokalrådene i ”5672 

Broby”. Mødet med forstadsbåndet viste at selvom vi er et afgrænset område er vi meget forskellige 

og står med forskellige udfordringer der kan vanskeliggøre et samarbejde. Men det lykkes os dog at 



få et vælgermøde på benene på Husmandstedet  i Årslev den 7. november. Der var pænt fremmøde 

både unge og ældre deltog i mødet. Mødet med lokalrådene fra ”5672 Broby” var mindre 

udbytterigs da det kun var lokalrådet for Brobyværk der mødte op. Vi aftalte dog at Brobyværk står 

for at indkalde til et nyt møde om et år. Men det er ikke kun indenfor lokalrådet at der har været 

mindre held med samarbejdet. I Faaborg-Midtfyn Arkivsamvirke afdeling Broby har der været 

udskiftning af bestyr for lokalhistorisk arkiv både i Broby og Allested-Vejle grundet intern 

stridigheder. Det førte til at Allested-Vejle stod uden nogle til at varetage vores afdeling. Lokalrådet 

tog derfor kontakt til forskellige personer i området og spurgte om det ikke kunne have interesse og 

heldigvis var der nogle stykker der nu har påtaget sig opgaven. Det er lokalrådet rigtig glad for. Det 

sidste lokalrådet har gjort i år er at udarbejde en ny hjemmeside til vores område. Den gik i luften 1. 

maj sidste år og er siden blevet besøgt ca. 20 gange om dagen. Det kan vi godt være stolte over. Det 

var og er tanken at hjemmesiden skal være vores områdes ansigt på de digitale medier og den skal 

ikke være stadionær i sig udtryk men tilpasse sig tiden. 
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