Brylle Lokalråd, referat af Dialogmøde på Brylle skole den 18. april 2018

Deltagere:

Fra kommunen:

Søren Steen Andersen, Borgmester
Finn Brunse, Assens Byråd
Lars Kristian Pedersen, Assens Byråd
Charlotte Vincentz Petersen, Assens Byråd
Ashil Farokh, Assens Byråd
Rie Nielsen, Assens Byråd
Steen Søgaard, Udviklingskonsulent
Birgitte Lind-Thomsen Hjerrild, afdelingsleder i Plan

Brylle Lokalråd:

Vagn Top, formand
Patrick Giolitti (Render Lokalgruppe), næstformand
Mogens Tøttrup, kasserer
Kai Hou
Bente Paulli, Landsby-ambassadør
Brian Barkholt, sekretær (referent)

Cirka 70 Brylle-borgere var fremmødt

Fokusområder for dialogmødet var:
•
•
•
•
•
•

Erhvervsområder i Brylle
Rågeforvaltningsplan
Baltic Pipe linjeføring
Skovrejsning
Trafik
Udstykning

Dialogmødet blev indledt med en beretning fra formand Vagn Top omkring Brylles status, udvikling og
udfordringer (vedhæftet dette referat). Herefter blev de fremmødte byråds-politikere samt medlemmerne
af Lokalrådet præsenteret.
Udviklingskonsulent Steen Søgaard blev udpeget som ordstyrer.

Erhvervsområder i Brylle
Vagn Top nævnte at det ville være ønskværdigt at få kommende erhvervsområder ind i kommuneplanen.
Finn Brunse svarede at hvis Brylle skal udvide erhvervsområderne skal der ny planlægning til.
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Der blev fra tilhørerne spurgt til status på firmaet Rens og Sorter som sidste år var på tale til at oprette et
større firma til rensning og sortering af affald i Frankfri. Charlotte Vincentz svarede at ansøgningen blev
trukket tilbage. Hun nævnte også at man kunne overveje om Frankfri området skulle opgraderes med bedre
veje mm. hvis området skulle udbygges med erhverv. Lars Kristian P. forklarede om de forskellige erhvervskategorier 1-7 og forklarede at når erhvervsområdet først er udlagt til en specifik kategori kan der ikke gøres
indsigelser så længe et ny-etableret firma holder sig inden for disse rammer. En beboer fra Frankfri nævnte
at det ikke var politikernes skyld at planerne blev droppet, men udefra kommende årsager. Lars Kristian P.
efterspørger hvad Brylle-borgerne ønsker, og nævner at hvis områderne i Brylle skal udbygges, skal dette
trækkes fra andre steder i kommunens erhvervsområder. Desuden skal lokalplanerne ændres, og det skal
sendes i høring, samt at der skal tages højde for vandindvindingsområder mm. I Frankfri er det kategori 1-2
som er tilladt. Kai Hou nævnte at vi ønsker erhverv som kan fastholde beboere, da der har været en tendens
til at pendlere fraflytter efter en periode igen. Han nævnte desuden at nord for skolen kunne benyttes, eller
mellem Brylle og Tommerup. Udvidelse af Energivej har sine begrænsninger pga. kommunegrænsen til
Odense kommune.

Rågeforvaltningsplan
Bente Paulli lagde ud med spørgsmålet omkring råger. Der er store kolonier som har slået sig ned på det
grønne område, ved Store Dannesbo samt ved præstegårdshaven, hvor der ved sidstnævnte er blevet talt
cirka 30 fuglereder og det anslås at hvert par får 3-5 unger per år. Støjen fra rågerne starter kl. 5 om
morgenen, og det påvirker livskvaliteten for beboerne i området. Ekskrementer er også et problem, og det
blev nævnt at man i Rudkøbing anser ekskrementerne for en sundhedsrisiko. Det blev desuden nævnt at det
er rågerne som er fredet men ikke træerne. Lars Kristian P. nævnte at træerne ikke må fældes når der er
reder med æg/unger iht. Naturstyrelsens regler. Ifølge disse skal man fortage andre tiltag inden man får
tilladelse til at skyde fuglene. Det blev foreslået at kommunen fælder træerne på det grønne område. Søren
Steen nævnte at det i virkeligheden skulle tages op på et højere politisk plan om råger overhovedet skal være
fredede, da det er er stigende problem i mange dele af landet. Vagn Top nævnte at man ikke kun skal tænke
i fældning af træer – de private lodsejere har ikke nødvendigvis råd til at fælde træer, så der skal være en
plan B.

Baltic Pipe linjeføring
Søren Steen kom netop fra et møde med Energinet ang. Baltic Pipe og kunne fremlægge en frisk opdatering.
Ledningsføringen er tegnet lige nord for Krybilyparken, men kommunen har foreslået en ny linjeføring syd
om Brylle grundet byens udviklingsplaner, og da Verninges udvikling ligeledes er planlagt syd for byen vil den
ligeledes ikke vil blive påvirket af en linjeføring syd om Brylle. Et alternativ er at benytte tykkere gods som
materiale til rørledningen så man kan opføre bygninger tættere på denne. Odense kommune har ligeledes et
ønske om at den krydser kommunegrænsen på en mere sydlig lokation. Assens har desuden været ved
energiministeren sammen med Middelfart og Odense for at påvirke beslutningen. De 200 meter til
bebyggelse som kræves, kan naturligvis ikke overholdes til alt eksisterende bebyggelse, men i disse tilfælde
kan man øge godstykkelsen som nævnt, og det skulle efter sigende ikke være planen fra Energinet at opkøbe
eller ekspropriere ved anlæg af denne. Den endelige beslutning vedrørende linjeføring forventes at blive
truffet sidst på året 2018.
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Skovrejsning
Skovrejsning blev kort berørt. Birgitte Lind-Thomsen nævnte at det er et samarbejde mellem kommunen og
Brylle, men hun kunne ikke sætte nogen tidsplan på. Assens har opkøbt 14,5 hektar jord, og dette skal ligge
ind til Vandcenter Syds område. Der blev refereret fra Lokalrådets nytårskur hvor det blev nævnt at der vil
komme et stisystem fra det gamle vandværk og ind i det nyplantede skovområde, samt en bro over åen.
Endelig blev der ytret ønske om at en del af skoven blev anlagt som hundeskov.

Trafik
Mogens Tøttrup indledte debatten omkring trafik. Lokalrådet får mange henvendelser omkring fart samt den
generelle trafiksituation i hele sognet. Lokalrådet har en god dialog med kommunen og politiet, men det
tager tid. Stærmosevej har selvstændigt haft et møde med kommunen hvor det er blevet vedtaget at lave en
midterstribe samt restaurere asfalten og de manglende vejsten. Søren Steen har netop haft møde politiet i
andet anliggende, og han opfordrer til at Lokalrådet henvender sig med ønskede steder for øget ATK
(Automatisk Trafik Kontrol). Rie Nielsen nævnte at chikaner i mange tilfælde er meget bedre end bump, og
de kan også laves så de pryder. Det blev nævnt at man i Sønderjylland flere steder har valgt at nedlægge
bump igen, da buschauffører nægtede at køre der pga. ergonomiske følgegener mm. Det blev endvidere
foreslået at man flyttede byskiltet på Dannesbovej ned til kommunegrænsen og udvidede belysningen, og
Lars Kristian P. nævnte at det er politiet som skal beslutte sådanne tiltag.
Problematikken omkring bus-forbindelser blev nævnt, da man f.eks. ikke kan komme længere end til
Knarreborg, så hvis man skal til læge, tandlæge, apotek el. lign i f.eks. stationsbyen eller Vissenbjerg er eneste
mulighed flextrafik, hvilke nogle af tilhørerne mente er for besværligt. Lars Kristian P. nævnte at Assens som
kommune ligger på førstepladsen, med stor afstand ned til andenpladsen hvad angår flextrafik, så det er
beviseligt at det bliver brugt og det må tolkes som et positivt tegn.

Udstykning
Kai Hou spurgte til om Kløvermarksvej vil blive åbnet i forbindelse med den nye udstykning. Birgitte LindThomsen nævnte at det endnu ikke er så detaljeret planlagt. Brylle-borgerne vil blive inddraget i denne
planlægning og Søren Steen opfordrede Lokalrådet til at deltage i dette og sammenlignede med ny
udstykning i Tommerup hvor lokalrådet havde haft stor indflydelse. Det blev forespurgt om de 23 Ha jord til
udstykning vil blive opkøbt af kommunen eller om det vil være op til private lodsejere om de vil følge
kommunens planlægning. Iht. Søren Steen er det planen at kommunen vil stå for udstykningen. Bente Paulli
nævnte at det ville være ønskeligt at der blev nedsat kriterier for hvad der vil være tilladt i forhold til
arkitektur så man slipper for øje-bæer, og Lars Kristian P. svarede at Assens Kommune også benytter
rådgivere ved udarbejdelse af lokalplaner, og mener at de indtil nu har gjort et fint stykke arbejde på netop
dette område.

Afslutningsvis beskrev Bente Paulli arbejdet som landsby-ambassadør, og opfordrede samtidig til at hvis man
får nye naboer er man meget velkommen til at kontakte hende, og så kan man evt. selv aflevere
velkomstpakken. Det blev foreslået at kommunen arrangerer en bus med jævne mellemrum så nytilflyttere
kan komme rundt og se alle de gode ting kommunen kan tilbyde, og som Charlotte Vincentz nævnte har dette
tidligere været arrangeret fra kommunens side i forbindelse med Vigø Higo arrangementerne (vi gør
hinanden gode) som senere blev droppet igen pga. manglende tilslutning.
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Indledning til dialogmødet v. formand Vagn Top

Velkommen til dialogmøde her i Brylle Lokalråd, velkommen til byrådsmedlemmer, velkommen til alle Jer
deltagere.
Jeg vil starte et andet sted, for i forrige uge blev Ebberup fremhævet i Udvalget for Bæredygtige Landsbyer,
og i Fyens Stiftstidende skrev de: Velkommen til byen med de tre ben.
Ebberup står på tre ben; skole, idrætsforening og dagligvarebutik. Samlet giver de tre ben et lokalområde,
der udgør et attraktivt miljø for børn, voksne og pensionister, og hvor sammenhængskraft er stor.
Mine damer og herrer, velkommen til byen der står på fire ben. Velkommen til Brylle.
Lige fra det nuværende Brylle Lokalråds start for godt 2 år siden, har vi fremhævet vores fire søjler eller ben,
som samlet skaber et solidt fundament for et godt og stabilt samfund. Et samfund hvor vi har fællesskab i det
vi føler for, men samtidig frihed til at vælge noget andet til, det skal der være plads til i et rummeligt samfund.
Derfor er det ikke et skæbnefællesskab vi har her i Brylle, men fællesskab i gensidig respekt.

Den første søjle er:
1. BOSÆTNING; samlingssted / kultur / velvære. Forsamlingshuset, Rytterskolen, Sognehuset,
skolen, Bryllehallen, Dagli’stuen i Brugsen. Herudover er der ”Det Grønne Område” og Staudehaven,
hvor der ligeledes er stenkunst opstillet. Vores Landsbyambassadørordning kommer ind her, og
værdien af den ordning kan ikke fremhæves nok. Ambassadørerne kommer også på arbejde, når de
nye udstykningsarealer bliver udbygget, og op mod 200 nye familier skal bydes velkommen. Jeg vil
nævne offentlig transport, som alt i alt er rimelig til og fra Brylle. Men vi har udfordringer når vi skal
til bibliotek, apotek eller toget i Tommerup St., eller når vi skal videre med bussen til Vissenbjerg.
2. LANDSBYORDNINGEN, Skole / pasningsordning. Privat børnehave og kommunal vuggestue og
gårdbørnehave, dagplejere, og så selvfølgelig Brylle skole med 142 elever. Der er ungdomsklub i
Tommerup hvor der er åbent 2 aftner om ugen. Ungdomsskolens aktiviteter ligger desværre helt i
Glamsbjerg eller længere væk. Derfor har vi en udfordring med gruppen af unge fra 13 til 18 år.
3. Erhverv; Handel / indkøbssted. Dagli’ Brugsen selvfølgelig, men også de arbejdspladser der ligger
i de erhvervsvirksomheder som er i vores område. Brugsen er naturligvis vigtig som mødested,
indkøbssted, formidlingssted, centrum – nærhed…. Og naturligvis har vi folk i Brylle et ansvar for
institutionerne, men noget skæbnefællesskab, det har vi ikke. Hvis det skulle ske at Brugsen lukker,
så vil det naturligvis være et kæmpe tab, men jeg er overbevist om at byen er så konsolideret, at
Brylle stadigvæk vil være Brylle, at huspriserne ikke vil påvirkes negativt, netop fordi vi har så meget
andet til at holde os oppe. En ting som er lige så skadelig som butikslukning, det vil være grimme,
tomme, faldefærdige huse!!
4. Foreninger, kirke: Rytterskolens Venner, Gymnastikforeningen, Boldklubben, Fritidscenteret,
Amatørskuespil, aftenskole, Lokalhistorisk Forening, rideklubber, grundejerforeninger, Staudehavens Venner og meget, meget andet knytter folk sammen i interessefællesskaber, og dem har vi
rigtig mange af her.
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Brylle har 4 ben – mindst, og vi står stabilt. Brylle er en by i udvikling, og vi har en tilvækst som få
andre byer i kommunen i disse år. Dette opsving kalder også på en øget opmærksomhed fra Assens
Kommunes side, for når der kommer flere indbyggere, kommer der også mere trafik. Der er
foretaget trafikregulerende foranstaltninger i form af lyskrydset på Ryttergade, og det har hjulpet
meget på hastigheden. Men der er stadigvæk udfordringer med lyskrydset, og der er udfordringer
på Dannesbovej, Birkevej, Toftevej, Stærmosevej og skolevejen Tobovej.
Det har stor betydning at vores fortove ser pæne og ordentlige ud, og at de selvfølgelig er gode at
færdes på, også for folk med stok eller rollator.
I de senere år er plagen med larmende fugle blevet voldsom, og det er et problem som kræver
omgående opmærksomhed.
Og så er der det med udstykningsplanerne. Hvordan forholder vi os til at byen forandres? Forsvinder
landsbyen Brylle, eller kan vi i fællesskab bevare ånden om nærhed og hygge?
Hvordan udvikler og tilpasser Skovrejsningen sig, når vi nu har byudvikling og landbrugserhverv? Og
hvad med Baltic Pipeline, hvor kommer den til at gå? Lokalrådet har gjort indsigelse mod placering
mellem Brylle og Render.
Der er mange udfordringer, positive og negative, heldigvis, men sådan er det i levende byer.
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