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Møde på baggrund af henvendelse fra lokalrådet i Haastrup
Deltagere: Niels Peter Ellegaard (Haastrup) og Birgitte Hjerrild (Plan, Faaborg-Midtfyn Kommune)
Baggrund:
Der har været afholdt møde mellem lokalsamfunds- og planudvalget og lokalrådet i Haastrup den 20. januar
2015, på mødet blev der udtrykt ønske om en lokalplan for området ved kirken. Lokalrådet blev henvist til at
kontakte planafdelingen.
Følgende emner blev drøftet og besigtiget.
1. Området lige ved kirken.
Kirken ønsker et areal til p-plads og diverse container o.l.. Kommunen ejer en del af arealet og det
resterende er i privat eje. Kommunen arbejder med et mageskifte, således at kommunen får et
sammenhængende areal nærmest kirken. Sagen kompliceres af, at huset er nedbrændt og grunden
har fået nye ejere, men kommunen arbejder fortsat på sagen.
Lokalrådet ønsker på den modsatte side af kirken på et areal, der ejes af kirken, at genåbne
bybækken, som et mindre naturgenopretningsprojekt midt i byen af stor rekreativ værdi. Arealet ejes
af kirken, der ifølge Niels Peter er positiv overfor projektet, hvis de i stedet kan få arealet på den
anden side til parkering. Tidligere henvendelse af 7. maj 2014 inkl. tegninger blev udleveret.
På baggrund af det nu nedbrændte hus ønsker lokalrådet, at der skal være klare rammer for, hvad
der må bygges og ombygges i området, så det fine miljø med gamle gårde omkring kirken bevares.
Der tænkes på en bevarende lokalplan, som skulle udstikke regler for tagmaterialer, vinduer o.l. for
både nyt og eksisterende byggeri i området. Der henvistes til, at Haastrup er beskrevet i
kommuneatlas for Faaborg Kommune.
2. Ønske om nye attraktive grunde ved Haastrup
Der er i kommuneplanen udlagt et areal til nye boliger i Haastrup, der mangler således ikke
byggemuligheder.
Lokalrådet vil dog gerne have at byen kunne tilbyde nogle mere attraktive udsigtsgrunde. Helt
konkret ønskes der mulighed for at kunne udstykke 4-5 grunde på arealet lige syd for matriklerne 8o,
8k og 8ac Håstrup By, Håstrup. Sidstnævnte grund er til salg og der er et ønske om, at kunne udvide
grunden, således at den kunne deles i 2 grunde.
Det aftalte på mødet, at Birgitte Hjerrild vender tilbage i forhold til de drøftede emner.
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