
 

 

Ang. revision af Kommuneplan for Svendborg Kommune 2021-2033 

 

Vejstrup Forsamlingshus er en forening, der har til formål at varetage sociale, kulturelle og 

samfundsmæssige interesser i Vejstrup by og omegn, at drive og vedligeholde Vejstrup 

Forsamlingshus og at være samarbejdende led mellem byrådet og borgerne i området. 

Visionen for foreningen og Vejstrups borgere er, at Vejstrup skal være et attraktivt sted at bo 

”fra vugge til grav” og ikke blot et sted, man sover eller kører igennem. Der arbejdes hårdt 

på at virkeliggøre visionen med udgangspunkt i den store ombygning af forsamlingshuset, 

som skal føre det frem til en form, der støtter bedre op om udviklingen af lokalområdet. 

Foreningen har derfor følgende kommentarer til Kommuneplan 2021-33: 

 

Beskrivelsen af Vejstrup 

I bestræbelserne på at udvikle Vejstrup er det vigtigt for os, at den gode historie om området 

fortælles, og vi oplever ikke, at beskrivelsen i kommuneplanoplægget støtter op herom. Dels 

indeholder beskrivelsen faktuelle fejl, dels giver den slet ikke indtryk af den igangværende 

udvikling. Vi anmoder derfor om, at beskrivelsen bliver revideret og bidrager gerne med 

oplysninger. 

 

Bosætning 

Der er på det seneste flyttet flere børnefamilier til Vejstrup, og vi ved, at der er flere, der 

interesserer sig for området. Vi opfordrer derfor indtrængende til, at Svendborg Byråd skaber 

bedre muligheder for varieret nybyggeri i Vejstrup.  

Foreningen har tidligere i et høringssvar opfordret Svendborg Kommune til at indtænke flere 

muligheder for nybyggeri i Vejstrup i den nye Kommuneplan. Vi finder det oplagt fortsat at 

udvikle landsbyen med udgangspunkt i forsamlingshuset, hvorfor vi vil gentage vores forslag 

om at gøre det muligt at opføre flere nye boliger øst for Landevejen.  

Eksempelvis vil det være af stor værdi for aktiviteterne i forsamlingshuset og for 

lokalområdet i øvrigt, hvis der flytter 40-50 nye borgere ind i et bofællesskab, ligesom 

almennyttige boliger og seniorboliger vil skabe bedre muligheder for såvel børnefamilier som 

”emptynesters”. 

 

Vejstrup den 2.3.2021 

 

På vegne af bestyrelsen for Vejstrup Forsamlingshus  

Med venlig hilsen 

Henrik Kramer                       

Formand 


