Status på Udviklingsplanen fra 2013: hvad har vi opnået?
Fjelsted-Harndrup Lokaludvalg og lokalområde. Den 12. september 2016
Der arbejdes videre med stier og samlingspunkter samt foreningssamarbejde generelt
Opgaver der skal løses:
1. Udviklingsplan ajour føres og udgives i kort form
2. En nytilflyttet ung familie fortæller om deres grunde til at flytte til vores område
3. Velkomst møder for nytilflyttere
4. Bosætningskonsulenten tages med på rundtur i området
5. Hvad har vi af fotos og historier fra området? Kommunen kan bruge dem.
6. Ejendomsmæglere og banker skal inviteres til møde, en opgave for LokalUdvalget.
Gode pluk fra udviklingsplanen:

Bynært børneparadis med udsigt til mælkevejen
Vi har etableret busforbindelser, så vi hurtigt kan komme til nabo landsbyerne og til toget i Ejby
og Middelfart.
* Uddannelsesruter til Odense og Middelfart
Vi har udbygget vores net af stier til vandrende og cyklister, så turister på gennemfart bruger
fælleden i Fjelsted samt Humlemagasinet og områderne i Harndrup som naturlige steder til
hvil inden turen går videre over Fyn.
• Cykelsti mellem Harndrup og Brenderup
• Trafiksanering på Vindebjergvej og Fjellerupvej
Vi har brugt de muligheder, som fibernettet gav os i 2012 til at fastholde og udbygge vores
erhvervsområder og give børn og unge i skolerne mulighed for at følge deres studier virtuelt.
* Fibernet ved at blive implementeret også i det østlige område
Vi har udviklet et spændende samarbejde mellem Børneuniverset, foreningslivet og områdets
erhverv. Vi skal udvikle en ny samarbejdskultur med udgangspunkt i de nye muligheder som
skolereformen giver. Vi vil gerne have at eleverne på børneuniverset skal styrke deres
kendskab til foreningslivet og lokalsamfund.
* Introduktionsbrochure ”den røde tråd”

FREMTIDSBILLEDE FOR LOKALOMRÅDET HANDRUP,
FJELSTED OG FJELLERUP
Harndrup, Fjeldsted og Fjellerup med opland har slået sig tættere sammen og udgør
tilsammen et aktivt lokalsamfund som er så stort, at det kan trække en skole til og med
mellemtrinnet 6 klasse.
* Introduktionsbrochure ”den røde tråd”
Efter 6 klasse vil de unge gerne til en større by. Det vil typisk være Ejby eller Brenderup når
det gælder overbygningen og Odense eller Middelfart (og trekantsområdet) når de skal på
ungdomsuddannelser. Der er naturligvis etableret en sikker skolevej for de små og store
elever.

* Uddannelsesruter til Odense og Middelfart
Harndrup, Fjelsted og Brenderup udgør et fornuftigt grundlag for gode busforbindelser til Ejby,
Middelfart og Odense. Dette betyder at unge bliver boende hjemme mens man går på
ungdomsuddannelserne. Det er også muligt at komme til centerbyerne Odense eller Middelfart
for at arbejde, more sig, rejse eller andre gøremål.
* Uddannelsesruter til Odense og Middelfart
Lokalsamfundet udgør også tilstrækkeligt bæredygtigt grundlag for en forsat sund drift af
DagliBrugsen i Harndrup.

TIL DIG, DER ER NY – RUNDT OM FJELDSTED/HARNDRUP
Først og fremmest ønsker vi dig velkommen her hos os. Vi håber, at I vil falde godt til i vores
lokalsamfund.
Vi har mange tilbud til dig, som du måske ikke allerede har hørt om. Derfor har vi lavet en kort
oversigt til dig her.
- Vi har mange foreninger og der er bestemt også en til dig.
- Selvom vi bor på landet er der ikke langt til arbejde og studier. Indenfor en halv times kørsel
kommer du til Odense, Vejle og Kolding, og skal du længere væk kan du hurtigt komme til
toget.
* TeleTaxa/Flextrafik som velfungerende lokal infrastruktur
- Vi har busser, der kører mellem Vissenbjerg og Middelfart, hvor du kan komme på
Intercitytoget eller tage andre busforbindelser til skolerne i Odense og Fredericia.
* Uddannelsesruter til Odense og Middelfart
- Vi har en Ringrute, der sørger for, at dine børn kommer sikkert hjem fra skole.
- Børneuniverset er den lokale skole, børnehave og SFO. De ligger samlet, så det sikrer et
stærkt fællesskab mellem dem. Også dagplejerne holder til ved Skolen.
* Introduktionsbrochure ”den røde tråd”
- Vores lægehus er stort og veludbygget med to faste læger
- Brugsen er det naturlige samlingssted

TIL OS, DER BOR HER
Du kender sikkert allerede meget til vores område, men der kan jo være noget, som du har
overset. I vores arbejde med denne plan er det gået op for os, at der er mange flere
muligheder, end vi selv troede.
Hvis du ser listen af foreninger bagerst i hæftet, vil der med garanti være nogle, som du ikke
kender. Samtidigt har vi et af Fyns bedste kirkesamarbejde, hvor der altid sker noget, som alle
kan være med i. Du husker måske gudstjenesten kun for mænd med øl smagning og siden
den kun for kvinder med champagne og laks. Brug vores foreninger og kulturliv – du kan
næsten kun blive positivt overrasket.

Vidste du i øvrigt, at vi er tæt på et rigtigt stort arbejdsmarked. Dels er vi pendlere, og vi ved,
at der er en vis afstand til jobbet. Men vores sammentælling viser, at der er næsten ½ mio.
arbejdspladser indenfor 1 times kørsel fra vores lokalsamfund!
Vores fibernet gør os også i stand til at have en effektiv hjemmearbejdsplads, hvis det kan
lade sig gøre i dit job. Det kan være med til at gøre din hverdag endnu mere fleksibel og du
kan prioritere din tid til familien bedre.
Vi har mange ting, der er gang i. Hvis du har lyst til at medvirke til at udvikle vores
lokalsamfund endnu mere, så er der altid en plads til dig.

Der sker mere end du tror!!!
Vi har fokus på sport og kultur.
Vi har Fyns største gymnastikforening med langt over 1.000 medlemmer. Der er plads til alle –
i alle aldre – både begyndere, motionister og eliten. Foreningen har hvert år opvisninger i
udlandet, hvor de deltager med stor succes.
Fjelsted Speedway er en af landets succesrige klubber, der hvert år kører med i toppen af den
danske elite. Klubben har fostret flere verdensmestere!
Humlemagasinet er Middelfarts største turistattraktion. Deres fokus på Sigfred Pedersen,
royale udstillinger og den store besøgspark er med til at række tusindvis af turister til vores
område – hvert år!
Vi har i år fornyet den store legeplads Fælleden i Fjelsted. Det er nu muligt at tage familien
med på en udflugt til et ”legeland”, hvor I også kan holde en picnic og få plads til større
arrangementer som ”Landrovertræf”, Tivoli og cirkus.
Menighedsrådet og pensionistforeningen laver mange arrangementer og udflugter for os alle
sammen.
Vores erhvervsliv er større end du tror. Både Fjelsted Skovkro og Totalpak er store og solide
arbejdspladser, og der er mange andre små virksomheder i området.
Vi har en meget populær Revy som i 2013 havde 30 års jubilæum. Hvert år bliver der spillet
for fulde huse, spist og festet. Det sørger et velkørende revyhold, revyforening, erhvervsliv og
hyggelige borgere for. Se mere på www.harndruprevyen.dk.
* Fjelsted-Harndrup Pensionist- og efterlønsforening, har med sine over 200 aktive
medlemmer mange tilbud til seniorsegmentet – udflugter, banko, foredrag og
musikarrangementer. www.xxxxxx.dk etc
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