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FORORD
Hermed foreligger udviklingsplanen for Tårup.
Udviklingsplanen er udtryk for borgernes visioner og ønsker
om, hvordan Tårup i de kommende år kan forbedres og forskønnes, så interessen for landsbyen øges med nye tilflyttere
og mere liv i lokalområdet til følge.
Udviklingsplanen er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem
landsbyens beboere og landsbyrådet med hjælp fra Nyborg
Kommune og Østfynske Museer.
Indholdet i planen er fastlagt på baggrund af et borgermøde i
Tårup den 9. april 2011 med efterfølgende gruppearbejder og
med deltagelse af en stor del af landsbyens beboere.
Planen skal ses som en opfølgning på Nyborg Byråds ønske
om at styrke bosætningen i kommunens landsbyer ved at skabe
mulighed for udvikling og vækst i samarbejde med lokalbefolkningen.
Tårup Landsbyråd, marts 2012
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Helt overordnet er visionen for Tårup

Udvikling
At Tårup har tanker
om tiden, der kommer,
er det, som man kalder visioner.
En god atmosfære
det skal der jo være
for gamle og ny generationer.
Er her dejligt at bo,
kan et fællesskab gro,
og DET skaber interaktioner.

Studér de enkelte udvalgs planer

KARAKTERISTIK AF TÅRUP
Tårup er nævnt første gang i 1361 under navnet Thorpe. Landsbyen er
således en bebyggelse fra middelalderen. Navnet er en form af ordet
”torp”, der betyder udflytterbebyggelse. Det vil sige, at byen er flyttet ud
fra en anden landsby, - i dette tilfælde Frørup.
Landsbyen er omgivet af marker og præget af landbrug og beliggenheden tæt ved kyst og skov. Dette ses ved de små gårde og de mange
små husmandssteder.
Landsbyen er af typen ”slynget vejby”. Gårdene i byen ligger uregelmæssigt placeret langs den snoede nord-sydgående vej og dens
forgreninger. Tårup ligger midt i sit ejerlav.
Tårup var i middelalderen domineret
af kongemagten og kirken. I 1537
havde kronen under Nyborg len 4
selvejergårde, 5 fæstegårde, Lundsgård og 3 gårde i Slude. Under Frørup
præstegård var der i 1572 tre mindre
gårde, og kirken havde selv en enkelt
gård.
I 1664 var der 45 gårde og 6 huse,
hvor de 35 gårde og fem huse var
under hovedgårde uden for sognet
(Glorup, Holckenhavn og Ravnholt),
mens fire gårde og et hus var under
kronen. Der var kun fire gårde i selveje, og overgangen til selveje skete
generelt meget sent i Tårup.
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bo inde i landsbyen flyttede bønderne ud på deres jord. Samtidig blev
hoveriarbejde i vidt omfang afskaffet, og mange bønder kom til at eje
deres egen jord.
Tårup blev udskiftet i 1792 i en såkaldt ”blokudskiftning”, - i store,
uregelmæssige blokke. Ved den lejlighed blev mere end halvdelen af
byens gårde flyttet ud, hvorefter de fleste af de gamle tomter blev bebygget på ny.
Ved kirken er der en mindre, nyere bebyggelse. I dag består hovedparten af bebyggelsen af huse.
Der er på dette tidspunkt ingen bebyggelse langs den nord-sydgående
vej vest for bygaden, - Bækvej. Denne vej er sandsynligvis yngre end
bygaden.
Bebyggelsen fremstår i dag tættere end ved udskiftningen, men
vejnettet er ret intakt.
I slutningen af 1800-tallet fik
landsbyen andel i de funktioner,
der typisk opstod i byerne på
landet. I 1883 blev kirken opført.
Den er tegnet af arkitekten J.
Eckersberg. Der er tale om en
rød murstensbygning, bestående af skib og kor ud i et med
et slankt tårn mod vest. Tårnspiret er senere ombygget, så det
ligner spiret på Vor Frue Kirke i
Nyborg.

Rundkørslen ved Kongshøj

Med landboreformerne 1700 -1850
besluttede man at fordele jorden på en måde, så alle bønder fik ét stort
jordlod uden for landsbyen, - den såkaldte udskiftning. I stedet for at

I 1889 blev forsamlingshuset bygget, - og i 1900 en skole. Skolen blev,
som konsekvens af loven om ophævelse af det landsbyordnede skolevæsen, flyttet mod vest i 1959, så den nu ligger mellem Frørup og
Tårup.
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Tårup fik aldrig rigtig andel i den byudvikling, der
foregik i landdistrikterne i slutningen af 1800-tallet og
begyndelsen af 1900-tallet. Dette skyldtes primært, at
jernbanen havde stoppested i Frørup, og at Tårup lå så
tæt på den store købstad Nyborg, at der ikke var basis
for en egentlig by.

ker de mange nyere huse, at Tårup
mange steder fremstår som en relativt tæt bebyggelse, men hvor der
stadig kan opleves et karakteristisk
”landsbymiljø”.
Det er primært kirken og det lille
miljø omkring den og Forsamlingshuset, der har kulturhistorisk interesse.

Vest for Tårup gennemskærer den tidligere jernbane
sognet. Jernbanen Nyborg-Svendborg blev oprettet i
1897 og nedlagt i 1964.
Landsbystrukturen i dag må siges at være ret opløst i
forhold til den oprindelige struktur. Til gengæld bevir-

Det store egetræ på friarealet bag
forsamlingshuset er blevet et markant vartegn for byen. Stedet har
udviklet sig som et centralt mødested for landsbyens beboere med
grillhytte og mulighed for ophold og leg.
Fakta om Tårup
Ved Tårup ligger Kongshøj
(kongens høj), og Kongshøj Å
løber syd for byen. Sammen
med de nærtliggende strande
Tårup, Slude og Kongshøj,
er det disse steder, der er
med til at understrege Tårups
attraktive placering i naturskønne omgivelser.

Indbyggere: ca. 400
0-5 år: 19
6-16 år: 41
17-25 år: 20
26-59 år: 115
60-99 år: 92
Antal boliger: ca. 160
Afstand til Nyborg: 10 km
Afstand til Odense: 30 km
Afstand til skole, SFO, vuggestue, børnehave og idræt: 2 km
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UDVIKLING I TÅRUP
Mulighed for udstykning:
Vi vil arbejde for, at der altid er byggegrunde til salg i Tårup by. F.eks.
3-5 stk. Der henvises til udstykning af de i kommuneplanen udlagte
områder i Tårup by.
Mulighederne skal undersøges for at eventuelle private grunde i Tårup
by bliver lagt på Tårup nettet, HVIS de private husstande i Tårup by
ønsker salg af disse.
Vi vil undersøge, om der kan søges om midler (f.eks. udviklings- midler) til, at en arkitekt kan gennemgå Tårup by - med henblik på eventuelle nye tiltag - set med nye øjne.

Forsamlingshus, så man med ro i sjælen endnu bedre kan afholde arrangementer ”Under Egen”.
Der skal arbejdes for at finde gode forslag til, hvordan man kan anvende FRYSEHUSET til interessante tiltag.
Nedrivningsstøtte/ -tiltag:
Der opfordres til, at ordningen vedr. nedrivningsstøtte synliggøres for
de borgere i Tårup by, som kan have interesse i dette.

Samarbejde med ejendomsmægler om hussalg og reklame:
Vi vil prøve en model som ”Sandager modellen”, hvor en privat gruppe
af borgere er behjælpelige med at fortælle gode historier om Tårup by til fordel for eventuelle købere af eksisterende huse samt byggegrunde.
Tårup karakteriseres ved mange fordele såsom tæt til skole, skov,
strand m.m.
Vi vil forsøge at udvikle internettet /hjemmesiden for Tårup by endnu
mere, således at sommerhusgæster, som jævnligt passerer byen, har
mulighed for at interessere sig for Tårup by - evt. med henblik på huskøb.

Vi vil arbejde for, at der til enhver tid skal
være byggegrunde til salg i Tårup

Pedelordning:
Vi vil undersøge, om vi, evt. i samarbejde med andre landsbyer, kan
lave en pedelordning, hvor vedkommende kan medvirke ved udførelsen af såvel små som store ting i de enkelte landsbyer. Det kunne
være vedligeholdelse af arealer, træer, buske, beplantning m.m.

Vi vil arbejde for, at der kommer en ”Pedelordning” til landsbyerne.

Toiletforhold:
Stedet ”Under Egen” er Tårup´s nye samlingspunkt. Der skal derfor
arbejdes for, at man laver toiletforhold, evt. i kælderen under Tårup

Vores egen hjemmeside kan evt bruges til
markedsføring af grunde og huse.
Vi mener, at der skal være et samarbejde
mellem beboerne og ejendomsmæglere.

Generelt vil landsbyrådet arbejde for, at Tårup ikke bliver en del af ”Den rådne banan”.

BOSÆTNING
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Tårup ligger meget naturskønt tæt på Storebælt med Kongshøj -, Slude Der er mulighed for at bygge nye enfamiliehuse i Tårup i to udlagte
- og Tårup Strand.
områder på parceller af varierende størrelse.
Der er ca. 2 km til landevejen Nyborg-Svendborg, og ”Firkløverskolen”
(tidligere Frørup Skole) ligger kun 2 km fra Tårup. For børnefamilier,
der ønsker at flytte på landet med frisk luft, natur, skov og strand, vil
Tårup være en god mulighed, - en landsby hvor sammenhold og fællesskab vægtes højt.
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Stiforbindelse
til ”Under Egen”

Fælles grønning
afgræsset af køer

Bækvej Syd - Nye boliger med fællesarealer og sø

Sø med klokkefrøer

Ved Bækvej Syd
I den sydlige del af landsbyen er der mulighed for at udstykke 6-8 store
parcelhusgrunde mod Bækvej.
Grundene får alle adgang til et stort fælles friareal, hvor der kan etableres en sø i den østlige del. Tanken er at skabe et spændende friareal,
der sammenbindes med det centrale friareal omkring Egen.
Et lokalt kogræsserlaug kan have køer gående til afgræsning af friarealet, og der kan udættes klokkefrøer i søen, for at forbedre vilkårene for
den truede art.

Hele området skal bidrage til en bæredygtig udvikling i Tårup både i
forhold til natur og miljø og ved prioritering af energirigtige løsninger.
Boligerne skal opføres med høj rejsning i en arkitektur, der er tilpasset landsbymiljøet.
Ved Bækvej Nord
I den nordlige del af Tårup er der mulighed for
at udstykke op til 6 parcelhusgrunde.
Der er tale om en sydvendt skråning med en
god solorientering. Skitsen viser en udstykning med 6 grunde. Grundstørrelsen og den
konkrete disponering kan varieres, hvis der fx
efterspørges større grunde.
Boligerne skal opføres med en udformning, der
er tilpasset landsbymiljøet.

Andre muligheder for bosætning:
For at fremme en varieret bosætning i Tårup og skabe ny aktivitet og
mere liv i landsbyen skal der være mulighed for
at anvende nedlagte landbrugsbygninger til nye
boformer, - fx bofællesskaber eller boliger kombineret med forskellige ikke forurenende erhverv,
hobby-dyrehold, ”Bed & Breakfast”, ferieboliger,
gårdbutikker, kunstgallerier eller lign.
Vi mener, at det gode liv og mangfoldigheden i
landsbyen kan styrkes ved at skabe nye lokale
erhverv og aktiviteter, der kan markedsføre Tårup
som en levende landsby.
Eks. på boligtype tilpasset landsbyen

Landsbyrådet vil arbejde for:
•
•
•
•
•
•
Bækvej Nord - Nye boliger i den nordlige del af landsbyen

at Tårup skal være kendt som en by, der tager
medansvar for natur og miljø ved at satse på
grønne og bæredygtige løsninger
at fremme mulighed for alternativt byggeri og
vedvarende energiformer i lokalområdet, - fx
solvarme, jordvarme og biogasanlæg.
at fremme grundsalg og byggeri gennem
øget markedsføring af Tårup som en levende
landsby,
at ledige bygninger genanvendes til fx lokale
erhverv, bofællesskaber eller ferieboliger,
at der søges nedrivningsstøtte for at fjerne
forfaldne og skæmmende huse.
at landsbymiljøet og bebyggelsen i Tårup
løbende forskønnes til glæde for beboere og
besøgende,

TRAFIK
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Vi vil arbejde for at forbedre og sikre trafikforholdene både i selve Tårup og på veje og stier i områderne til Svendborg Landevej (”Firkløverskolen”), vejene ned til strandområderne og til campingpladserne der.
Dette skal gøres ved at øge de gennemgående vejes bredde, så brede
køretøjer (såsom lastbiler, campingvogne og landbrugsmaskiner) uden
problemer kan passere hinanden. Det kan de ikke i dag.
Vi vil arbejde for, at der etableres venstresvingsbane ved krydset
Svendborg Landevej/Langæblevej/Holsmosevej.
Vejkrydset er i dag særdeles farligt med sin beliggenhed i en dalsænkning på Svendborg Landevej.
Cyklister (lokale og cykelturister på Østersøruten) skal sikres bedre.
Derfor vil vi arbejde for, at der etableres en cykelsti fra Tårup til Nyborg, så den livsfarlige cykeltrafik på Svendborg Landevej kan undgås.
Vi vil arbejde for, at trafisikkerheden i selve Tårup forbedres,
evt. ved at der indføres generel hastighedsbegrænsning
på 40km/t i selve ”byområdet”
(Bækvej og Tårup Byvej).
De meget uheldigt formede
bump på Brandgaden mener
vi skal ændres. Som de er nu,
virker de ikke ret fartdæmpende. Til gengæld larmer de meget, når et køretøj passerer.
Bumpene ønskes udført som
asfaltramper i hele vejens
bredde.
Vi vil arbejde for en udretning

af linieføringen af Bækvej mellem Skoleallé og Grubbens Allé for at
bedre oversigtsforholdene på strækningen.
Samtidig ønsker vi, at cykel- og gangstien langs Bækvej, der nu slutter
ved Grubbens Allé, føres frem til Skoleallé.
Der ønskes anbragt vejbelysning enkelte steder ved vejkryds og vejsving, så lyset kan virke orienterende om vejenes forløb. Ca. 12 steder
i alt.
Vejbelysningen ønskes udformet som ca 1m høje pæle med lyskilden
anbragt derpå.
Vi ønsker, at der opsættes et vejskilt, der henviser til ”Forsamlingshuset”, ved krydset Tårup Byvej/Bækvej.

Landsbyrådet vil arbejde for:
•

•
•
•
•
Her mangler et vejskilt til ”Forsamlingshuset”

at de trafikale forhold forbedres for campister fra landevejen til campingpladserne ved Tårup Strand og Kongshøj
Strand
at cykel- gangsti ved Bækvej føres helt
frem til Skoleallé
at gøre Tårup til 40 km/t område inden
for byskiltene
at de fartdæmpende foranstaltninger på
Brandgaden forbedres både funktionelt
og æstetisk.
at der skabes en afdæmpet og smuk
gadebelysning

GADEKÆRET
En sø i svinget ved Tårup Byvej vil pryde vores landsby og være til
gavn for naturen - herunder truede arter som klokkefrø og vandsalamander, der allerede er til stede i området. Samtidig vil et søområde
med stier rundt om kunne binde byen bedre sammen, og søen vil blive
et naturligt centrum i Tårup.
Et sådant åndehul vil give trivsel for byen og fungere som et rekreativt
område året rundt. Vandmiljøet vil tiltrække insekter som guldsmede og
fungere som habitat for padder samt vand- og sumpvegetation.
På længere sigt er der mulighed for naturlig indvandring af interessante
og sjældne planter.
Småfugle vil også have gavn af den spredte vegetation i området.
Hvis søen etableres på den rette måde, kan der opnås tilladelse til
udsætning af klokkefrøhaletudser, og Tårup vil kunne bidrage til det
arbejde, der gøres på Østfyn fra Klintholm i syd til Tårup Strand i Nord
for at redde den truede art. En tilladelse til at udsætte klokkefrøhaletudser kræver, at søens bredder skal afgræsses af køer. Vi forestiller os
derfor, at der etableres et kogræsserlaug, der ejer de to til tre kalve, der
udsættes i området om foråret og slagtes om efteråret.
Der foreslås etablering af sø i Tårup
på det areal, der er udlagt i kommuneplanen. Søen anbefales op til
2.500 m2 i areal og maximalt 2 meter
dyb med passende lavt fald ind mod
midten af søen, og med et lavtvandsområde i den nordvendte ende for
optimale yngleforhold for klokkefrøer.
Området skal indhegnes, og der skal
etableres led eller færiste, så man
kan komme ind, uden at køerne kan
komme ud.
Der skal ikke udsættes fisk, ikke være
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kunstige øer eller andehuse, og
der skal ikke være
støbt bund i søen.
Stien fra ”Under
Egen” skal fortsættes og gå rundt
om søen. Der skal
placeres bænke
og affaldsposer
langs med stien.
Der skal laves
spredt beplantning
af buskagtige træer
på arealet omkring søen, gerne med planter fra den oprindelige danske
frøbank, f.eks. lind, alm. hvidtjørn, slåen, hassel, navr, ær, tørst, alm.
kvalkved m.fl. Der skal etableres stenbunker eller mindre stendiger,
hvor padder kan overvintre
På arealet, som søen placeres på, er det
muligt at udstykke til nye boliger i den ende
af grunden, der ligger ud mod Bækvej. Vi
foreslår, at der her udstykkes 4 - 6 parceller, og at en sti føres langs disse, så området bliver forbundet med søen.
Bebyggelsen skal være æstetisk og følge
linjerne i det eksisterende byggeri, da disse
huse vil være det første syn, der møder folk,
der kommer ind i landsbyen ad Kirke Allé.
Vi foreslår et boligareal på ca. 160 m2 inkl.
1. sal (god udsigt).

BYFORSKØNNELSE / MØDESTEDER
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Fællesarealerne ”Under Egen”
Det store egetræ på friarealet bag forsamlingshuset er byens vartegn.
Det smukke træ med den enorme krone er et naturligt mødested centralt i byen.
Der er allerede foretaget en lang række forbedringer, der har medvirket
til at gøre området til et attraktivt sted for landsbyens beboere.
Der er opført en grillhytte, opsat borde og bænke, etableret en legeplads og boldbane til børnene.

”Frysehuset”
Det gamle frysehus, der er beliggende mellem ”Under Egen”
og forsamlingshuset, skal have
en ny anvendelse, der kan
bidrage til fællesskabet.
Vi forestiller os, at bygningen
kunne blive et værested for de
unge, hvor de selv får mulighed for at sætte deres præg på
anvendelsen og indretningen. ”Frysehuset” kunne blive et lille
kulturhus med sit eget liv, der
vil kunne styrke de samlede
aktiviteter i området på tværs
af generationerne.

”Motions-legeplads”

”Frysehuset”
- aktiviteter for unge

By

vej

- ”Under Egen”

sti til søen

rup

Forsamlingshuset
Tårup Forsamlingshus er en
markant og bevaringsværdig
bygning, der i mange sammenhænge er omdrejningspunktet
for livet i Tårup. Huset er op-

Forsamlingshuset ligger centralt i byen i sammenhæng med kirken
på modsatte side af gaden. Miljøet her udgør det naturlige ”centrum” i
landsbyen.
Denne sammenhæng kan styrkes yderligere med fx beplantninger og
nye belægninger.

Tå

Området skal fortsat forbedres
med nye tiltag, der kan øge Tårups samlede attraktionsværdi.
Det grønne areal nord for legepladsen kan indrettes til en
”voksen-legeplads”, hvor forskellige motionsredskaber og
rumskabende beplantning kan
indpasses. Der kan ligeledes
indrettes små læ- og solfyldte
opholdssteder med borde og
bænke.
Det er vores mål at gøre noget
aktivt for at fremme sundhed og
trivsel for alle aldersgrupper i
landsbyen.

ført med rød tegl i en traditionel dansk arkitektur med udgangspunkt i
”Bedre Byggeskik”-stilen fra første halvdel af det 19-århundrede.

Sti til ”søen”
Der skal skabes en god sammenhæng mellem fællesarealerne ”Under Egen” og det
planlagte boligområde i den
sydlige del af landsbyen.
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Det er derfor tanken, at der skal laves en stiforbindelse ned til området
med mulighed for at gå en tur rundt om søen eller slå sig ned på en
bænk og betragte køerne og nyde frøernes kvækken.
På denne måde får vi et stort, mangfoldigt, indre grønt rum i landsbyen.
Ved den tidligere ”Brugs”
Umiddelbart nord for den gamle Brugs ligger et areal, der i dag ligger
ubenyttet hen. Vi ønsker at dette areal forskønnes og får en ny anvendelse til glæde for landsbyens beboere.

Vi har ladet os inspirere af de fællesarealer, man kan se i alle små franske byer, hvor der på en grusbelagt plads spilles petanque under skyggefulde træer. Der kan anlægges 4 petanquebaner og opstilles bænke
og borde, evt i forbindelse med nyt liv i den gamle butiksbygning, der
vender ud mod pladsen.
I bunden af pladsen kan ligeledes opstilles bænke, hvor man kan nyde
den smukke udsigt mod Storebælt.
Udsigtsplads
Nord for Tårup Byvej 5 ligger et andet friareal, der har til formål at være
raste- og udsigtsplads for vandrer- og cykelturister.

Landsbyrådet vil arbejde for:
•
Udsigtsplads

•
•
•
•
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Petanque, ophold og udsigt

•

at der skabes gode muligheder for fællesskab i det offentlige rum,
at de grønne fællesarealer i landsbyen
anlægges med forskellige friluftsmuligheder for alle aldersgrupper,
at bevare og udvikle de særlige karakteristika i Tårup,
at der skabes aktiviteter i lokalområdet
med fokus på sundhed og oplevelser,
at landsbymiljøet og bebyggelsen i
Tårup løbende forskønnes til glæde
for beboere og besøgende,
at skabe sammenhæng i landsbyen
med karaktergivende beplantning.

STIER I TÅRUP

13

I og omkring Tårup ønsker vi på sigt at udvikle stisystemer, som på forskellig vis tilgodeser et bredt felt af interessegrupper: gående, ridende,
cyklende etc.
Vi forestiller os et net af stier, der skal give folk lyst til i hverdagen at
komme ud i naturen for at motionere, for at opleve, for at rekreere og
som samlet set vil bidrage til en øget sundhed.
Det kunne være byrundture med lokal guide eller ture til fx Tåruplundeskoven også med lokal guide, der vil kunne formidle viden og oplevelser af kulturel og naturmæssig art.
Det kunne også være såkaldte ”kløverstier”, der alle starter og slutter
ved forsamlingshuset, men som vil kunne varieres og udbygges, og
som vil kunne tilgodese forskellige behov:
•

Forsamlingshus, legeplads/motionscenter og en sløjfe op i byen,
Forsamlingshus.

Landsbyrådet vil arbejde for:

•

Forsamlingshus, Skole Alle, Bækvej, Hørageren, Forsamlingshus.

•
•

•

Forsamlingshus, Mikkelenborgvej, Tåruplundeskoven, Åhusene,
Kongshøj Strand, Kongshøjvej, Brandgaden, Bækvej, Forsamlingshus.

•

•

Forsamlingshus, forbi ”Tanghus”, Mosen, Kirke Allé, Forsamlingshus.

•
•

at forbinde Kongshøj Strand og Tårup Strand.
at skabe forbindelse via Mosen forbi ”Tanghus” og
Sandsgården.
at fremhæve Tåruplundeskoven især med henblik
på oplevelse af den biologiske diversitet og det
historisk kulturelle islæt. Evt. en rute med afstikker
til Kongshøj Mølle
at etablere ”kløverstier”, fx Skoleallèen rundt, og
Byrundtur
at genetablere stien fra Tårup til Kongshøj Strand.

Tårup Strand

”Firkløverskolen”

Tårup

Kongshøj Mølle

Gåture omkring Tårup og kysten

Kongshøj Strand

STRANDOMRÅDERNE
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Vi vil arbejde for, at strandområderne ved Tårup gøres mere attraktive
og for nogle områders vedkommende lettere tilgængelige.
Strandområderne skal være med til at styrke interessen for turisme og
bosætning i Tårup nær skov og
strand.
For at nå dette
mål ønsker Landsbyrådet at ændre
og forbedre nogle
væsentlige ting.
Ganske få minutters kørsel fra
Tårup er der tre
dejlige strande,
nemlig Kongshøj
Strand, Tårup
Kongshøj Strand
Strand og Slude
Strand. Hver sommer besøges de af mange gæster, både lokale beboere og turister. Også vinterbadere har stor glæde af strandene, men
de har dog det problem, at broen ved Kongshøj Strand nedtages om
vinteren. Det er derfor et stort ønske, at der etableres en helårsbro her.
Samtidig er det ønskeligt, at adgangen til broen fra det grønne område
gøres handicap-venlig.

Udover dette bør der løbende foregå en beskæring af beplantningen
og oprydning af strandområdet.
Ved Tårup Strand er der gode muligheder for både at bade og solbade.
Et problem her er de mange private høfder og badebroer, som vanskeliggør en spadseretur langs stranden. Det er et stort ønske, at der
skabes mulighed for at gå langs stranden fra Tårup Strand til Kongshøj
Strand.
Ved Slude Strand er der nogle problemer med tilkørsel, bl.a. en bom
ved Maemosevej, og parkeringsmulighederne er heller ikke gode.
Disse ting er med til at gøre adgangen til stranden temmelig besværlig.
På hele strækningen langs kysten bør der ske en bekæmpelse af den
farlige plante bjørneklo.

Interessen for stranden vil højnes betydeligt, hvis der blev bygget nogle
badehuse, etableret en grillplads, og hvis området ved bruseren blev
renoveret, bl. a. med nogle nye fliser. Også trappen fra det grønne område til stranden trænger til forbedring.
Grønt område ved Kongshøj Strand

Kongshøj Strand

Slude Strand

Landsbyrådet vil arbejde for:

Bruseren ved Kongshøj Strand

•

at tilgængeligheden til alle offentlige strandområder forbedres.

•

at de offentlige forhold på strandene forbedres.

•

at der skabes nye stipassager
mellem strandområderne.

•

at strandene er handicapvenlige.

Mulighed for
nye boliger

Fællesaktiviteter

Motionslegeplads og ophold

Gadekær

Mulighed for nye boliger

Mødested

Udsigtssted

UDVIKLINGSPLANEN
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www.taarup.net

