Forslag til fælles projekt på den korte bane (gennemførligt indenfor 1 år):
Projektets navn/titel: Plads centralt i Haastrup, fortovs Renovering
Haastrup Udviklingsråd deltager i en arbejdsgruppe, for markedsføring af bosætning og turisme sammen med alle
lokalråd omkring Faaborg, derfor dette projekt for at vi kan gøre vort område interessant for kommende borgere og
turister.

Social kulturel Kreativ Udvikling af Haastrup
del 4, Plads For lokale institioner, borger og gæster i Haastrup",
Central plads,renovering af fortove med hævede flader for trafiksikkerhed

Kort beskrivelse/begrundelse for projektet:___________________________________________________

I dag er der P. kaos i den smalle bakkede Bygade med meget smalt grus fortov når der er aktiviteter
i området.
Derfor ønsker vi at etablere flere P. pladser, renovere fortov med en bredte hvor kørestole, rollatorer
og barnevogne kan være og med fast belægning og hævede flader ved overgange ved tilstødende
veje fra Kirken til Banevej
Trafiksikkerheden er også trængt når der pakkeres i den smalle bakkede Bygade med smalt fortov,
hvor den bløde trafik i kørestol, barnevogn og lignende er henvist til kørebanen da der ikke er plads
på fortovet.
Det er ikke et spørgsmål om at der sker ulykke, men hvor når det sker, så derfor dette initiativ til at
få de parkerede biler væk fra Bygaden i Haastrup, og få en plads til biler og aktiviteter centralt i
byen og tæt ved ,Købmand, Forsamlingshus, Aktivitetshus, Multibane, Sportsplads og Friskole, så
de svageste også kan færdes trygt på et fremkommeligt fortov og hævede flader ved tilstødende veje
som også er hastigheds dæmpende.
-------------------------------------------------klip-------------------------------------------------------------------------------------

Forslag til langsigtet projekt (gennemførligt indenfor 2-3 år):
Projektets navn/titel: Bevare og Udviklende Lokalplan for Haastrup kirkes omgivelser
Haastrup Udviklingsråd deltager i en arbejdsgruppe, for markedsføring af bosætning og turisme sammen med alle
lokalråd omkring Faaborg, derfor dette projekt for at vi kan gøre vort område interessant for kommende borgere og
turister.

Social kulturel Kreativ Udvikling af Haastrup del 5. Bevare og Udviklende Lokalplan for
Haastrup kirkes omgivelser

Kort beskrivelse/begrundelse for projektet:___________________________________________________

Bevarende og Udviklende Lokalplan for områder ved Haastrup kirke,og områder hvor der er indblik
til kirke området,som omtalt i kommune atlas for Faaborg kommune,bevaringsværdige
sammenhæng.
Syd øst for Kirken er der et område ved Pilekrogen ad Radbyvej som er aktraktivt for udvikling af
udsigtsgrunde, her er udsigt over helnæsbugten og øhavet.
Vest for kirken hvor der er brandtomt, her kunne her blive plads til kirkens aktiviteter en grøn plads
og et par p. pladser til kirkens gæster. Et sårbart område som kræver en nænsom hånd i Planen.
Syd for kirken her er der en eng med den rørlagte Bybæk her er der også en sti som går fra
Pilekrogen til Kyllingstrædet her var det oplagt at lave naturgenopretning så Bybæk kom frem og
fik frit løb langs stien.
Der er lavet skitser af detaljer for lokalplanen, ligeledes er der et fyldestgørende afsnit i

