Opsamling fra borgermødet den 30. oktober 2018

Kommunaldirektøren
Ramsherred 5, indgang B, 1. th

Der blev den 30. oktober 2018 afholdt borger- og byrådsmøde for lokalområdet Gudbjerg, Gudme og Hesselager i Gudbjerg Forsamlingshus.

5700 Svendborg

Mødet blevet ledet af Jens Peter Jakobsen.
Præsentation af Lokaludvalget, og deres arbejde.

12. november 2018
Sagsid: 18/20903
Afdeling:
Ref.

Præsentation af Gudmekongens Land og arbejdsgruppen bagved.
Projektet er finansieret af Real Dania og DGI, samt tilskud fra Svendborg
Kommune.
Det handler om frivillighed og fællesskaber som er vigtige faktorer f.eks.
GOG’s genrejsning og skoleplus projekt i Hesselager.
Jens Peter Jakobsen, Christian Søndergaard og Mogens Stampe:
Et ønske om at samvirke i klyngen.
Er ikke politiske men skaber gerne kontakt mellem borgere og politikere.
Vigtigt at kommunen vil investere lidt ekstra i de små områder, og derved
være med til at skabe så man tror på sig selv i området.
Vis os at I tror på os, så tror vi på jer.
Det er en drøm om at skabe en plan for klyngen, som kan være med til at
skabe et område som er bæredygtigt.
Vi har brug for kommunens hjælp til at udvikle projekter, der er ikke nok
indsigt i området.
Efterfølgende var der spørgsmål og kommentarer fra borgere.
Der mangler fokus på Gudbjerg, vi mangler næsten alt f.eks.
 Vejsikring og trafikchikaner
 Cykelsti til Gudbjerglund og Gudme.
 Byport som Skårup
 Byggegrunde
 Infrastruktur
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Dårlige veje i landområdet, de er kørt op med store maskiner.
Beplantning omkring skole og sportspladsen. Her blev drøftet om det var
noget lokalsamfundet kunne klare.
Skolestruktur
Stor spænding og nervøsitet for hvad der sker med skolen.
Hvordan gør man området mere attraktivt så man kan tiltrække borgere
og derved sikre overlevelse af skole, hvad tænker politikerne.
Lukning af skole kan betyde lang skolevej for nogle børn.
Der blev spurgt til lukning af plejehjem i Hesselager, og hvorfor man have
købt pladser på det nye friplejehjem.
Vigtigt at plejehjem ligger lokalt, så man kan besøge pårørende nemt.
Der er ikke besluttet lukning, men der skal ske en tilpasning af kapacitet.
Pas på med at fjerne faciliteter fra lokalområderne.
Undren over at man udvider daginstitutioner i Hesselager og Gudme når
der er pladser i Gudbjerg.
For at behandle folk ens skal man behandle dem forskelligt.
På borgermødet deltog der foruden politikerne og embedsmænd ca. 60
borgere.
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