Referat af møde i følgegruppen
Stationen i Kværndrup
25. august 2015
Mødet blev afholdt på stationen i fælles rummet som kan lånes ved henvendelse til John
Mogensen Erhvervskontoret
72 53 88 15
Virksomhedskonsulent John Mogensen
johmo@fmk.dk
Mødet begyndte med en kort opsummering på områdefornyelsen, hvorefter de enkelte
punkter blev gennemgået yderligere
Der blev også opfordret til at bruge Facebook gruppen, så alle blev informeret
https://www.facebook.com/groups/kv5772/

Bycollage på busskuret ved brugsen
Birthe, fra Kubbi design gennemgik arbejdet med collagen, som havde udviklet sig positivt
efter at budskabet blev spredt på Facebook, hvis nogen har et guld billede kan det stadig
nå at komme med ..vi skal husk Kværndrup Bypark mm
Planen er at collagen er færdig samtidig med vejarbejdet, og der efterlyses folk til at
vaske skuret??
Billeder kan sendes til bycollagen@gmail.com
Og hvis resultatet bliver godt kan det bruges andre steder fx ved info-tavler ved stationen
Legeredskaber ved Multibanen
Er resultatet af et godt ildsjælsarbejde, og masser af ros for initiativet – næste trin er
fitness redskaber.
Cykelstien mod Egeskov incl info tavler
Trine gennemgik forslaget fra Vejdirektoratet, send gerne bemærkninger til Trine, så
sender hun videre. Der undersøges om det er nødvendigt at flytte byskiltet – så
overgangen kommer i byzone.
Der er et ønske om infotavler langs stien, lidt som Korinth/Ringe Cykelstien. Birte følger op
og er tovholder på projektet.
Kværndruphallen
Projektet blev kort gennemgået
Det er vigtigt at være opmærksom på, om tilgængeligheden er overholdt, kan man komme
ind og rundt hvis man er kørestolsbruger? Kan dørtrin fjernes?
Ønske om et lavt rækværk/skilt så man kan stoppe legende børn i forhold til trafikken.
Jord efterlyses til de ”små bakker”
Forhåbentligt er det meste af ombygningen klar til efterårsferien, håbet er at
anlægsarbejdet kan følge umiddelbart efter arbejdet på Svendborgvej – dog må evt.
asfaltarbejde nok vente til foråret??
Svendborgvej
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Udbudsrunden er afsluttet, priser tæt på hinanden- og OK Nygaard vandt.
Arbejdet begynder indenfor den næste 2-3 uger, der koordineres i forhold til Egeskov
marked.
Projektet forventes at være færdigt den 15.december. Trine udsender pressemeddelelse,
og Frank snakker med Brugsen om at få materiale og info på deres info-stander. Evt.
illustrationer med i Kværndrup bladet og lignende steder.
Alle grundejerne blev informeret inden sommerferien
Brugsen arbejder positivt med at anvende ”den anden indgang”
Der laves infoskilte som fortæller om planterne, planterne har reference til Egeskov
Vær opmærksom på at defleste sunde træer bevares
Gerne to juletræer – et levende ved mågevej og et ved brugsen
Trine undersøger mulighederne for ”stærekasser”
Infotavle
Frank har udarbejdet nye skitser til infotavler, med låger og plads til A4ark.- og sollys.
Frank undersøger mulighederne for at det evt. kan være et skoleprojekt/ indhenter priser.
Den gamle info tarve forsøges flyttet til arealet ved Rita(overfor banegården)
Et godt navn, slogan til Kværndrup
Den blomsterende by ?
Stigruppen
Opfølgning, hvem gør det ?
Cykeludlejning
Egeskov er interesseret – Trine følger op – og Rita vil gerne stille sin grund til rådighed til
cykeludlejning
Der skal også laves et infoskilt til cykeludlejningen
Bakkelunden kunstprojekt
Trine og Hanne undersøger mulighederne for at lave en aftale med http://www.artarnklit.dk/wordpress/ - ideen kan være at male de grå låger og tænker nye siddemuligeder
Malingen er sponsoreret
Borgerforeningen tages med i samarbejdet – (nyt: de er positivt indstillede overfor
projektet)
Der er er også ønsker om en stor fælles grill
Fynbus, skraldespand
Der er ønsker om en skraldespand ved stoppestedet, Banegårdspladsen 1/Bøjdenvej 21
Belysningen tænder og slukker uhensigtigsmæssigt – Trine følger op
Bygningsfornyelse
Husk der er stadig bygningsfornyelse at få,
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Nye deltagere i Følgegruppen
Rita Larsen kmmkurt@hotmail.com
Dorte Toft dtj@mail.dk

Foto fra Mågesøen – smukt foto indsendt af borger I Kværndrup.
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