UDKIGSP
NYHEDSBREV NR. 3

STEN
24. januar 2015

Referat af møde med lokalsamfunds- og planudvalget

KORT NYT
KEND DIN BY
Svaret fra nr. 2
Gymnastik M/K juleafslutning
---------------------------------------------Hos hvem kan man booke et
homeparty med smykker
---------------------------------------------Haastrup Kirke
Gudstjeneste den 25. januar
kl. 14.00 ved N.N.
Gudstjeneste den 1. februar
Kl. 9.00
Der var knap 80 personer til
fællesspisning den 16. jan.
OBS, OBS -RETTELSE- OBS. OBS
Jeg skrev i sidste udgave nok så
fint af efter kommunens plakat:
”Der stod LOKALRÅDET inviterer”
vi har ikke et lokalråd i Haastrup
men et UDVIKLINGSRÅD.
Jeg glæder mig over, at
Nyhedsbrevet bliver nærlæst.
Tak for kommentarerne.

Tilstede var Anne Møllegaard Mortensen, Anne-Merete Mikkelsen,
Jens Elmgreen, Kristian Nielsen, Jos Bisschop og Jan Valbak.
Fra Haastrup deltog 15 personer.
Der blev fremført mange forskellige emner. Vores fortove, som er
vanskelige at gå på med bl.a. en barnevogn eller rollator, man vælger
fortovet fra og bruger kørebanen, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.
Der blev talt om trafiksikring, dvs. at man ved købmanden hæver
kørebanen og giver det en anden belægning, men det er nok med i
hele processen ved Stranges hus. Der ønskes en lokalplan ved kirken,
men den sag arbejdes der også på.
Dernæst var den kommunale trafik på tale, telebussen skal
markedsføres noget bedre, der kan arbejdes med apps som
kørefællesskab, lånebil blev der også talt om.
Udstykning af attraktive grunde, noget som private selv skulle
finansiere, men der skal gives lov af kommunen.
Der blev lagt os på sinde, at tænke anderledes og tænke positivt.
Være obs. på, hvad der sker i andre ”sogne”, Hedensted blev nævnt
som eksempel.
Det var et ønske med en ”vicevært” for Haastrup. I Jordløse betaler
Assens kommune udgifterne i forbindelse med, at en flok frivillige
samles en gang i mellem, som der jo gøres her i Haastrup i Byparken.
Vester Aaby har også sat noget i gang.
Ligeså blev kommunens hegnsklipning påtalt, og den er virkelig
under al kritik, der ryddes ikke op, hvilket er til stor gene for
trafikken. Internet- og telefondækning er også et problem for både
firmaer og private.
Vi har mulighederne i både skole og børnehus til at modtage
børnefamilier, der blev også sagt, at Haastrup har mange ældre
mennesker boende, det må være tegn på, at der er en god by at blive
gammel i.
Det var et fint møde både for politikkerne og Haastrup borgerne. Nu
skal der så bare følges op på det.

Foredragsforeningen
Foredraget, der var i samarbejde med menighedsrådet, om
Hildegard von Bingen v. Lene
Crone Nielsen tiltrak ca. 30
personer. Deraf flere som boede
udenfor ”sognegrænsen”.

Jagtforeningen

Tue Lassen
Lotte og Mortens søn er blevet
nomineret som årets sportsnavn
på Fyn, afgørelse 24.1. Se mere
www.tv2fyn.dk/sportsloerdag

Kulturtræf på Ringe Bibliotek

Der ligger lykke i at gøre lykkelig

Haastrup Friskole

(Emil Ritterhaus)

Der afholdes jagtfest i Forsamlingshuset den 31.1.2015 kl. 18.30
Der bydes på grillet vildsvinekøller, orangemarineret andebryster og
21.1.15
le
lammekøller,
dertil salatbar/kartofler. Kaffe/te, småkage og
chokolade. Senere aspargessuppe. Pris 250 kr.
Alle er velkomne. Tilmelding hos Jørgen Olsen telt. 21908884.

Der er fokus på kultur for og af unge den 26.1.2015 fra kl. 19-22.
Hvis nogle er interesseret, evt. skole eller forening kan man kontakte
Hasse Winter tlf. 72532069 hassw@fmk.dk
eller mig på halsmose9@gmail.com .

Skolen mangler børnesæder til bil i forbindelse med ekskursioner,
svømning m.m. Så hvis nogle har det liggende, så overtages det gerne
af skolen.
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