
Åben Lokalrådsmøde, i Cafe Faber, 1.10.2018

Deltagere: Maria, Gunnar, Peter, Karl, Erling, Olav fra LR plus 6 fremmødte 
interesserede

1. Drøftelse af spørgeundersøgelsen, der var tilgængelig fra Ryslingedagen og 
ca to uger frem.

Der blev modtaget 138 besvarelser, der viser tendenser i borgernes ønsker om 
indsatser i byen:

XX høj prioritet: Ellehavesti, først og fremmest belysning ( kan bruges 
ved nye fremstødved i budgetforhandlinger FMK)

Markedsføring af byen

Borgerindflydelse på udnyttelse af det gl. rådhus

Julebelysning

X bred interesse: Landsbypedel/ database over frivillige 
arbejdskompetencer

X ringe opbakning: Landet på Midtfyn 
Delebiler

Under øvrige ønsker nævner flere: 

Udvidelse af Ryslingedagen

Legepladser og trænings-/motionstiltag 

Tryghedsinitiativer mod tyveri (kan kobles med
 landsbypedel?)

2. Efter gennemgangen af undersøgelsen blev flg. emner drøftet blandt de 
fremmødte:

Markedsføring: 
* Vi skal have en PR-gruppe, 
* Det er vigtigt med personlig tilstedeværelse ved diverse lejligheder f.eks.       
festivals
* Mere synlighed på sociale medier
* Engagerede borgere skal frem af busken (som oftest er andre foreninger)



* Delebiler: Udviklingsselskabet arbejder videre med emnet og har snarest        
møde med Faberfonden herom.

* Vores Midtfyn (=Ringeegnen) har søgt FMK om tilskud til en sekretariats-
funktion. Dette blev ikke del af 2019-budgettet.

* Rådhusplaner: Der foreligger et projekt fra Boligselskabet, tegnet af OBH-
ingeniørerne, hvor de fleste af de nuværende bygninger skal nedrives – hvilket 
vil give plads til 10 stk mindre dobbelthuse. Forsamlingen håber, at der kan 
være borgerdeltagelse i hele processen. En gruppe interesserede borgere, der 
kommer med deres eget bud på et bofællesskab, evt med respekt for de 
eksisterende bygninger ville være ønskelig.
Det er FMK, der som ejer bestemmer farten, men der burde komme et 
borgermøde, før processen kører for langt.

Julebelysningen skal have nyt udstyr, træerne er vokset fra ”julenisserne” der 
sætter op.
Der undersøges muligheder med solcellestrøm ved byportene. Målet er lys 
såvel om aftenen, som om morgenen. Metalstativer i juletræsfacon vil blive 
introduceret og pyntet ved Nazarethskirken.  

Næste ordinære LR-møde er den 16.oktober kl 19.


