
Tid:     6. november 2014 - 16:00 – 17:00
Sted:     Fredericia Rådhus
Deltagere:
Laila Baumann Rolsted Jensen - Grøn driftsplanlægger
Søren Hansen - Herslev Sogns Borgerforening
Torsten Lund - Herslev Sogns Borgerforening
Fraværende:
René Olesen - Trafik- og renovationschef

Opfølgning af seneste møde 2014-06-301.
2. Helhedsplanmidler
3. Legeplads/samlingssted mellem Ryttervænget og gårdvænget
4. Kantpæle langs herslevvej

Dagsorden

Næste møde
7. Maj 2015 kl. 16:30 i Herslev

Ad 1 Opfølgning af seneste møde 2014-06-30
http://herslevborger.dk/wp/wp-content/uploads/2014/04/2014-06-30-M%C3%B8de-med-
Fredericia-kommune.pdf

Lemminkäinen har udbedret skader i det meste af området omkring Herslev. Der er dog 
ikke sket noget i den østlige del af Herslev Bygade endnu.
På Herslevvej langs cykelstien er der blevet fyldt stabilgrus i hullerne, men denne løsning 
er ikke langtidsholdbar.
Laila følger op nu med Lemikänen med det samme

Asfalt på Herslev Bygade og Herslevvej

Busskuret er blevet repareret
Busskur

Der er støttepæle, der hænger eller er brækkede
Laila følger op inden næste møde

Rødtjørn

Charles har fjernet et af de døde træer
Der skal plantes nogle nye
Laila sørger for, at træerne bliver fællet, og at der bliver plantet nogle nye. Hvis muligt 
gøres dette i november

Kastanjetræer

Sanne Kolding Vej og Park er ansvarlig for tilladelsen
Laila undersøger, hvor sagen står mandag d. 10/11
Torsten spørger Anders, hvor ansøgningen er blevet sendt til. tirsdag 11/11

Opslagstavle og blomsterkasser

René er ansvarlig for dette
Torsten følger op med René mandag 17/11

Markedsføringsarbejde

Knudsens gård

2014-11-06 - Møde med Fredericia Kommune
6. november 2014
16:01
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I Pjedsted har man fået midler til at nedrive et forfaldent hus. Nu, hvor gården ikke 
længere er bevaringsværding, og  er udbudt til salg, kunne det være en mulighed at 
ansøge om penge fra relevante nedrivningspuljer og få revet bygningerne ned.

Irene forvalter puljer om nedrivning
Laila tager fat i Irene Jensen Torsten som CC mandag 10/11

Knudsens gård

Ad 2: Helhedsplanmidler
Ole Davidsen har hidtil forvaltet helhedsplanmidlerne.

Laila sender et regneark over helhedsplanmidlerne  mandag 10/11
Laila undersøger også, hvornår der kommer nye midler

Princippet for tildeling af helhedsplanmidler er, at Borgerforeningen sender en ansøgning med 
budget til Laila. Efter at ansøgningen er godkendt, får Borgerforeningen arbejdet udført og sender 
regningen til Fredericia kommune.

Som beskrevet i oplægget til Fredericia kommunes markedsføringsstrategi
http://herslevborger.dk/wp/wp-content/uploads/2014/04/2014-08-31-Markedsf%C3%B8ring-
af-Herslev.pdf
Byen mangler desuden en offentlig legeplads med borde og bænke, hvor folk kan mødes og 
f.eks. grille om 
sommeren. En mulig beliggenhed er det fredede areal mellem Ryttervænget og Gårdvænget, 
som 
kommunen uden omkostninger kunne stille til rådighed.

Taulov fællesråd er ved at lave en legeplads på Højrupvej Dette har dog vist sig at være mere 
kompliceret end først antaget, da arealet er udlagt som vejareal.

Hvis der skal anlægges en legeplads mellem Ryttervænget og Gårdvænget, skal Kirken og 
naboerne  partshøres
Der skal indsendes en ansøgning om byggetilladelse, som indeholder en beskrivelse af 
projektet, herunder højden på redskaberne. Der skal desuden tegnes en forsikring for 
legepladsen.
Laila finder ud af, om stykket er ejet af vej og park eller ejendomscenteret senest 1. februar
Man kunne evt. lave det som en naturlegeplads

Ad 3: Legeplads/samlingssted mellem Ryttervænget og gårdvænget

Der mangler efterhånden over 20 kantpæle langs Herslevvej. Principielt er kommunen ikke 
forpligtet til at erstatte de manglende kantpæle, men de manglende kantpæle udgør en 
sikkerhedsmæssig risiko, da der ofte kommer snefygning på den strækning, hvor der mangler 
flest pæle.
Laila undersøger, om en del af kantpælene kan erstattes. mandag 10/11

Ad 4: Kantpæle langs Herslevvej
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