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Indledning :
2. udgave af udviklingsplanen er blevet til ved hjælp
af områdets foreninger, privatpersoner og erhvervsdrivende gennem 2 udviklingsmøder i Kulturhus Svanninge Sognegaard.
Alle ideer er medtaget uden at der er foretaget en prioritering, blot en sammenskrivning.
Lokalrådet vil hermed gerne takke for den store opbakning til møder, og de mange ideer til udviklingsmuligheder, som vi i fællesskab skal virkeliggøre i
fremtiden.
Det er vores mål at udviklingsplanen inspirerer alle i
lokalområdet til at medvirke til at udvikle vores lokalområde positivt.
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Lokalrådet og lokalområdet påtager sig gerne et større
ansvar. Dette er dog betinget af, at muligheder indarbejdes og understøttes i kommunale planer.
Planloven skal udnyttes konstruktivt til at udvikle vores område, med respekt for områdets værdier.
Hvis vi alle arbejder positivt med disse ideer, så lykkes de. Mange ting fra vores første udviklingsplan er
gennemført.
God læselyst

Lokalrådet

Børn og unge
Udviklingsmuligheder
Status Børn og Unge
For børn og unge er området repræsenteret med
dagpleje, vuggestue, børnehave, skole til 6.
klassetrin samt SFO i Svanninge.
På fritidsområdet er den lokale idrætsforening
en væsentlig medspiller i forhold til fritidsinteresserne.
Borgerinddragelse er et nøgleord og uhyre vigtigt. Det er vigtigt at lokalområdets borgere har
villighed til aktivt at gå ind i bestyrelser og projekter hvor områdets børn og unge er involveret.
Godt læringsmiljø på skole.

Skolen bør betragtes som områdets kraftcenter, og det
er vigtigt der arbejdes for at sikre en fortsat skole i
Svanninge.
Vi har i området tradition for helhed og sammenhænge for børn og unge. Der bør fortsat tages initiativ til
yderligere udvikling af dette i forhold til børn og unges hverdag.
Vi lægger vægt på gode fysiske rammer for børn og
unge (Instiution, skole, idrætsfaciliteter).
Ligesom der fortsat bør arbejdes på at skabe alsidige
fritidstilbud for alle børn og unge. Det være sig traditionelle som utraditionelle tilbud indenfor både sport,
kirke og kultur.

Vi passer på hinanden, og inspirer hinanden.

Et stærkt samarbejde på tværs af uddannelses- og fritidstilbud er vitalt i forhold til at skabe et ønsket kraftcenter omkring skole og hal.

Unge har stor mulighed for medbestemmelse
på dagligdagen. Unge høres og inddrages i beslutninger.

Det er vigtigt at områdets borgere aktivt bidrager til at
sikre den forsatte udvikling af disse områder.

Kommunale og private dagplejere. Økologisk
børnehave.

Vi betragter områdets børn og unge som medansvarslige for visioner og målsætninger, ligesom de unge
kunne være medkatalysatorer på frivilligheds projekter hvor IT spiller en større rolle (f.eks. QR koder).

Mange frivillige som ønsker at bidrage til at udvikle vores børn og unge.

Børn og unge opdrages med respekt for hinanden og det
omkringliggende samfund. Dette gælder for alle områdets institutioner som har med børn og unge at gøre.
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Turisme
Udviklingsmuligheder
Status Turisme
Naturen, kulturen og de attraktive landsbymiljøer er med til at tiltrække turister og besøgende.
Aktørerne på området har et højt niveau af kvalitet, aktivitet, kreativitet og nydelse med fokus
på gæstfrihed, synlighed og oplevelse, som kan
udvikles endnu mere.
Med et righoldigt udbud af sommerhuse, campingpladser, vandrehjem, Bed & Breakfast,
havn, natur, bakker, ridefaciliteter, øhavssti
med mere, er der gode overnatningsmuligheder
og grundlag for længerevarende ophold i lokalområdet.
Markedsføringen er individuel og effekten kan
øges væsentligt ved samarbejde, fokus på bæredygtige løsninger og brug af elektroniske medier.
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●●
Etablering af retursløjfe på Øhavsstien. Nuværende stiforløb mellem Faldsled og Faaborg søges
med en mere sydlig retursløjfe fra Faaborg mod
Faldsled.
(2-dages og weekendvandrere på Øhavsstien med
start i Faldsled har udfordringer i returtransport til
Faldsled.)
●●
Synliggørelse af vandre – og cykelruter i lokalområdet. Der findes en del spændende ruter i lokalområdet, men de kendes kun af lokalbefolkningen.
Dette kan evt. forbedres via link fra lokalrådets
hjemmeside.
●●
Etablering af nationalt (måske internationalt) kendt
”hotspot” for mountainbikere. De mere robuste
dele af bakkerne kan danne fysisk ramme for et attraktivt anlæg med flere sværhedskategorier.
(Områdets geografi og topografi rummer fremragende og helt unikke muligheder for for mountainbikere. Ved volumen og variation i baner kan der
tiltrækkes overnattende udøvere af sporten. Områ-

derne ligger i udkanten af vores lokalområde, men
vil kunne være positivt for både vores og nærliggende lokalområder.
Relevante lodsejere kan forsøges påvirket igennem
italesætning fra lokalrådet.
●●
Udvidelse af Riderute Sydfyn fra Steensgaard til
Faldsled. Dette vil gøre ruten mere brugbar og attraktiv. Der er mulighed for ”hestehotel” i Faldsled
og dermed give mulighed for overnatning for både
hest og rytter.
●●
Etablering af en syrenfestival. Et projekt omfattende kortlægning af syrenhegnene, aktiviteter omkring pleje af syrenhegn, brug af syren, historiefortælling, udgivelse af billedbog, gennemførelse
af arrangementer.

●●
De mange syrenhegn er et særkende for Sydfyn og
lokalområdet – og er et landskendt fænomen. Aktiviteterne vil/kan have effekt både lokalt og med
henblik på at trække turister til området.
●●
Oplevelsesoaser, f.eks. udsigts/ fuglekiggerposter.
Naturområde bag kirsebærplantagen (Højagergaard)
Ligeså er Helnæsbugten unikt område med et stort
potentiale for alle slags vand- aktiviteter.
●●
Dialogforum – Udnytte muligheder i forbindelse
med kystferieturisme.
●●
Havnen i Faldsled – Centrum for naturoplevelser.
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Erhverv
Status Erhverv
Der er godt 200 aktive virksomheder i lokalområdet. De sikrer, at både lokalområdets beboere og områdets mange gæster har indkøbsmuligheder, oplevelser, rekreative og kulturelle
tilbud. En række solide ”gamle” virksomheder
og ihærdige iværksættere sikrer, at der fortsat
er lokale arbejdspladser og et aktivitetsniveau
som både får nye virksomheder til området og
andre, som flytter tilbage.

●●
Ny og bedre lokalrådshjemmeside med erhvervsmenu, hvor lokale virksomheder kan linke til egen
hjemmeside og hvor der kan opslås f.eks. ledige
jobs, restsalg.
For at hjemmesiden kan komme til at køre optimalt, etableres en gruppe på minimum 3 personer med evne til at være tovholdere evt. hvor hvert
område f.eks. erhverv selv kan redigere egen side.
Gruppen skal være selvforsynende, således at træder én ud, skal der straks findes en ny, så hjemmesiden konstant er i drift og udvikling.
●●
En blog – chat hvor virksomhederne har mulighed
for at tilbyde opgaver i større eller mindre omfang.

Et engageret erhvervsliv og et godt samarbejde skal
danne fundamentet i et godt erhvervsliv.
Udviklingsmuligheder

●●
Oversigtskort på hjemmesiden med information
om virksomheder, måske især herregårde, bed and
breakfast, gårdbutikker, vejboder, kunstnere etc.
Link til egne hjemmesider. Lokale kender det meste, men gæster har svært ved at finde det.

●●
Lokalt erhvervsforum eller gruppe under lokal
rådet med tilbud til virksomheder om videntilfør
sel, markedsføring, hjemmesider, sociale medier,
jura, skat, økonomi, fundrasing.
Dette for at give lokale virksomheder et forum,
hvor det er uden betydning om man er singledrevet
eller en større virksomhed.

●●
Forfølge jord-til-bord strategien fra Steensgaard til
at omfatte ”Økologisk Sydfyn” med fælles markedsføring, især med fokus på værdiforøgelse af
råvarerne, forarbejdning, indpakning, servering
m.m.

●●
Erhverv – med udgangspunkt i alle former for erhverv kendetegnes ved at der er et CVR-nr.

●●
Søge EU penge til større projekter inden for erhverv, især holde øje med satspuljer ud over regionaltilskud, herunder evt. trække på Udvikling Fyn,
hvis de har en EU-ekspert/lobbyist.
●●
Flere virksomheder til området. Er der områder til
erhvervsbyggeri i området?
●●
Trådløst internet med høj hastighed til alle – både
erhverv og privat, hvilket vil forbedre vilkår for
hjemmearbejdspladser og enkeltmandsvirksomheder.
●●
Fast forbindelse til Als. Vil forbedre muligheden
for at etablere småindustri/underleverandør virksomhed inden for elektronik, metal og plast m.m.
til Danfoss og anden industri på Als.
●●
Busdrift der virker.
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Bosætning
Status bosætning
Området dækker fra havet i Faldsled til Svanninge Bakker, 3 byer Faldsled, Millinge og
Svanninge. Der er en pæn fordeling af parcelhuse, udlejningsejendomme, sommerhuse og
gårde. Der er byggegrunde til salg i Faldsled.
Attraktivt område. Mulighed for udstykning
med udsigt. Rig natur. Pænt vedligeholdte ejendomme.

Der skal indføres stop for ændring af helårsbeboelse
til fritidsbeboelse.
Fremtidens boligbyggere ønsker større boliger, derfor bør fremtidens udstykninger afspejle dette i grundstørrelser.
Området kan gøres mere attraktivt ved en videreudvikling af natursti/ridesti, og tilgængelighed til naturen er vigtigt både nu og i fremtiden.
Der er kort transporttid til flere arbejdspladser i området.

Unge flytter væk for at studere.
Ressourcestærke personer flytter til området.
Ikke selvhjulpne har det svært pga. begrænset
offentlig transport.

Kultur og fritid er et varemærke for vores område,
hvilket gør området bliver attraktivt for alle aldre.
Vi ønsker en langsigtet planlægning hvor fremtidige
udviklingsområder for beboelse udpeges, gerne i fællesskab mellem lokalråd og kommune.

Mangler byggegrunde i Millinge og Svanninge.
Der er mulighed for huludfyldning og placering af nybyggeri flere steder i vores område.
Udviklingsmuligheder
Vi vil på grund af vores rige natur være et attraktivt
område for tilflyttere. Skole, indkøb, hal, kirker og
beboerhuse og ikke mindst havnen gør at tilflyttere
fra hele landet får øje på vores område. Det er derfor væsentligt at området sikres disse værdier. Der er
udfærdiget bevarende lokalplan for en del af det ældre Faldsled, dette er blot med til at sikre mangfoldigheden og synligheden kunne forstærkes ved mulighed
for nyere bebyggelse omkring denne del.

Ligeledes kan der udpeges nye udvidelsesmuligheder
for fritidshuse i området.
Området skal friholdes for vindmøller.
Langsigtede planer for forhøjet vandstand i havene.

Det har gennem en årrække været svært at fremskaffe
byggegrunde i Millinge/Svanninge området, dette ønsker lokalrådet fremmet ved en nyudstykning som tidligere har været omtalt ved Dauretoften/Kukkenbjerg
i Svanninge. Denne udstykning ville få en unik placering for foden af Svanninge Bakker, med kort til alle
faciliteter.
Der bør også tænkes i udlejningsejendomme gerne til
alle aldre.
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Kultur
Udviklingsmuligheder
Status Kultur
Der er bred kulturel udfoldelse i lokalområdet. Et stort antal kunstmalere og keramikere
har bolig, værksted og galleri i området. Det
tiltrækker mange gæster og andre udøvende
kunstnere fra nær og fjern.
Også folkelige, festlige begivenheder som Fugleskydning, Havnefest med revy, Høstfestival, den årlige mølledag på Grubbe Mølle, Jul
i Faldsled og en række aktiviteter i Kulturhus
Svanninge Sognegaard og i beboerhuset Den
Gamle Skole i Faldsled trækker mange nuværende og tidligere beboere og deres familie og
venner fra nær og fjern af huse.
En lang række foreninger som idrætsforeningen, pensionistforeningen, beboerforeningen,
FDF, lokalhistorisk forening m.fl. byder sig til
med aktiviteter, arrangementer og udstillinger.
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●●
Vi har en del kreative udøvende kunstnere. Man
kunne lave kunst ved vejen. Stille ting på en stol
som evt. er årstidsbestemt. Skal være blikfang.
●●
Udskrive en konkurrence om portaler ved indgangen til landsbyerne. Et velkommen til vores landsby. Et symbol på hvem vi er og hvad vi kan. Vi skal
have noget opmærksomhed omkring vores landsbyer
●●
Flere aktiviteter på Faldsled Havn, som f.eks. vinterbadeklub, sommerbadeklub, omklædningsskure, grillaftener.
●●
Musik- og teaterarrangementer i Sognegården
●●
Meget aktiv pensionistforening i lokalområdet.
Forbedre kontakten mellem pensionistforeningen
og skolen. Man skal være bedre til at bruge hinanden.

●●
Pensionistforeningen skal have deres egen side i
lokalnyt
●●
Høstfestival og fugleskydningsfestival kan bruge
noget fornyelse. Høstfestival kan evt. ændres til
æblemost-fest. Indkøb af fælles presse der kan gå
på skift imellem de tre landsbyer.
●●
En ”Landsbyens Dag”, hvor dørene bliver åbnet til
landbrug, industri, alle slags håndværk m.m.

Vi betragter kulturen bredt. Det skal både gavne de lokale, men der skal også være aktiviteter for folk udefra.
Vores område har været kulisse for mange af de gamle fynbomalere og keramikere. Og stadig tiltrækkes
kunstnere af vores område og de muligheder, det giver. Det skal vi blive bedre til udnytte.
De lokale foreninger er en stor del af kulturen i lokalområdet.

●●
Kirken som kultursted. Flere koncerter.
●●
Øget fokus på særlige landsbymiljøer.
●●
Samlende kulturprojekter for hele området skal udarbejdes.
●●
Større fokus på skuespillere/teater forestillinger i
Kulturhus Svanninge.

Udviklingsplan for Faldsled · Millinge · Svanninge

Idræt og fritid
Status Idræt og Fritid
Lokalområdets velfungerende foreninger tilbyder idræt og fritidsaktiviteter, som giver rig mulighed for bevægelse og udfordringer for aktive
mennesker. Området gæstes konstant af cykelryttere, mountainbikere, vandrere, sejlere, rideenthusiaster og mange flere. Også mange lokale benytter sig af de enestående faciliteter til at
kombinere sport, motion og friluftsliv.

Udviklingsmuligheder
Flex idræt er hastigt på vej frem og zapper kulturen
ser ud til at forsætte en rum tid endnu, det er derfor
ønskeligt at der etableres muligheder for at dyrke en
fritidsinteresse i en given periode, uden det er en hel
sæson. Helt fantastisk hvis det også kunne være mellem forskellige foreninger.
Dette kunne måske muliggøres ved ikke at aldersopdele hold.
Området mangler Kampsport på et eller andet niveau.

Svanninge Hallen er et oplagt samlingspunkt for områdets borgere, samt udgangspunkt for aktiviteter. Det
gælder også de aktiviteter, som ikke nødvendigvis
foregår i selve hallen.
Hallen er et godt sted at videreformidle information,
ligesom det er vigtigt at hjemmesider og aktivitets
lister er opdateret.
IT som redskab i forhold til kommunikation bliver
fremadrettet mere vigtigt og her er det vigtigt at hele
idræt og fritidsområdet er aktive medvirkende.
IT vinder også frem på fritidssiden og her bør vi
også være aktive, dette gerne i samarbejde med skole, museer, naturstyrelse etc. (det kunne være med geocoaching eller QR koder.)
Infrastuktur bør prioriteres højt således det bliver lettere for alle at kunne komme til aktiviteterne og hjem
igen.
Bedste og børnebørn aktiviteter bør igangsættes – flere bedster kunne måske endda fungere som frivillige
med deres store viden i forhold til f.eks en tag ud og
fisk dag, eller byg en drage og tag ud og flyv.
Det er vigtigt at vi udnytter, det vi har omkring os til at
skabe succes og gode oplevelser for andre. Tør vi blive mountainbike og/eller havkajak mekka. For ikke at
tale om vandremulighederne.
Området omkring fodboldbanen i Faldsled har stort
potentiale for udvikling i kraft af tæt beliggenhed ved
vandet.
Samspillet i bevægelsesmuligheder synliggøres, vand/
vandring/bakker/cykel.
Ingen spillehaller i lokalområdet.
Surfing / kitesurfing primært i Helnæsbugten.
Spejdere.
Oprettelse af blåt støttepunkt.
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Infrastruktur
Status Infrastruktur
Hovedfærdselsåren gennem vores lokalområde
er Assensvej, som med sideveje til beboelsesområder og forbindelse til veje ud af området
er områdets livsnerve. Mange års ihærdig indsats for at få bl.a. Assensvej gjort mindre livsfarlig, f.eks. som sikker skolevej med cykelstier
og justering af farlige sving og kryds, har ikke
haft den fornødne succes. Fine alternative muligheder, som f.eks. at lade skolebørn cykle via
Steensgaards net af skovveje og stier, er gode at
have. Det ændrer dog ikke behovet for cykelstier, fartdæmpende foranstaltninger og bedre
offentlig transport på både Assensvejens strækninger og andre farlige skoleveje i området.

Generel hastighedsdæmpning ved indsnævring af kørebane, den hvide kantbanestribe gøres smallere, og
der opnås bedre plads til svage trafikanter.
Sikring af farlig skolevej.
Sikring af svinget Assensvej / Kirkegyden / Østerbyvej.
Mangel på kollektiv trafik i området er af stor betydning for den manglende integration af nydanskere og
bosætning af unge studerende.
Området skal sikres dækning af den fremtidige elektrificering af køretøjer.
Asfalt med støjdæmpende virkning indenfor byskilt /
bymæssig bebyggelse.
Fast forbindelse til ALS.

Udviklingsmuligheder
Det er til stadighed et stort ønske at trafiksikkerheden
fremmes mest muligt omkring Assensvejen hele vejen gennem vores område. Det er et stort ønske at der
etableres cykelsti hele vejen fra Faldsled til Faaborg.
Dette til gavn for alle bløde trafikanter som færdes på
denne meget trafikerede vej. Der bør stræbes imod et
sammenhængende cykelstinet til glæde for herboende
og turister.
Busforbindelser bør være dækkende hele dagen igennem.
Den gennemsnitlige hastighed bør nedbringes over
hele strækningen, dette kan gøres på flere forskellige
måder.
Der kan i fællesskab eksperimenteres med forskellige
transportformer.
Hævet asfalt med fodgængerovergang ved skole.
Chikane / hævet asfalt med fodgængerovergang ved
Steensvang i Faldsled.
Bedre sikring af overgang Nyborgvej / Vængegyden.
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