
Høringssvar til Budget 2019-22 
 
Vedrørende forslag om at udskyde anlæg af allerede vedtaget cykelsti mellem Aarup 
og Grønnemose til senere. Vi i Rørup Lokalråd (Røst) vil gerne fastholde at arbejdet 
bliver igangsat i 2019. 
 
 Begrundelse: På budget/visionsmødet Glamsbjerg den 6. september 2018, blev det oplyst 
at byrådet skal tage sagen op igen i det nye år og at sagen kan forhales yderligere.  
Vi ved jo at der pågår åstedsforretninger ang. erhvervelse af jord til formålet og at 
forvaltningen arbejder med projektet fortsat. Derfor mener vi, at det er vigtigt at gøre 
opmærksom på vores stillingtagen til beslutningen om udskydelsen. 
 
 Denne cykelsti vil blive af stor værdi for vores område. Vi er af den overbevisning at der på 
sigt er brug for plads til flere boliger i Grønnemose af den ene eller anden beskaffenhed. 
Anpart/eje eller lejeboliger i forskellige størrelser.  
 
Grønnemose ligger i bybåndet mod Odense. dette bånd forventes at tiltrække folk fra 
Odense, hvorfor boliger i ‘Trekanten’ er oplagt!  
 
 
Læs:  
Ny Lokalplan med omklassificering af området Trekanten beliggende ved Skolevej og 
Bogensevej i Grønnemose / Etterup, fra industrijord til beboelsesområde.  
 
Vi ønsker området udviklet i forhold til vores fantastiske placering i forhold til E20 og fin 
afstand til Assens, Odense, Bogense og Middelfart. Området ligger i cykelafstand til Aarup 
station.  
 
Perfekt til beboelser til folk der ikke nødvendigvis skal bruge skole og børnepasning, men til 
folk der er færdige med at have hjemmeboende børn og som skal arbejde mange år endnu. 
De har ikke behov for en stor parcelhusgrund, men brug for natur og dejlig beliggenhed for 
en tur ud i det blå og et tæt sammenhold med naboerne samt godt foreningsliv i deres 
”sensommer”.  
Samtidig ønsker vi hele Grønnemose området beboet af folk i alle aldre, også med børn i 
skole. Disse vil have stor fordel af cykelstien, i og med den offentlige transport ikke er 
optimal til Aarup by og der med deres færden i Aarup fritidscenter og anden aktivitet. 
 
Det vil vi gerne kunne tilbyde i vores område som er udnævnt til Årets landsby 2017 og 
gerne vil leve op til dette også i fremtiden.  
 
 
Med venlig hilsen  
Rørup Lokalråd RØST 


