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2020 blev er noget anderledes år, påvirket af Covid 19 restriktioner og lukninger af store 
dele af det danske samfund. Her i starten af 2021 vurderes smitterisikoen fortsat meget 
høj og vi ser fortsat væsentlige skole- og erhvervs nedlukninger. 
 
Assens Købstads aktivitetsniveau har ligeledes været påvirket af Covid 19 restriktionerne 
med begrænset fysisk mødeaktivitet, et udsat årsmøde og udfordringer med at samles i 
arbejdsgrupperne. 
 
Selvom Covid 19 har givet udfordringer, har vi dog ikke ligget helt stille med arbejdet med 
udviklingen af Assens by og købstad. 
 
Bosætningsgruppen: 
Bosætningsgruppen har bl.a. løbende fulgt og deltaget i Assens kommunes åbningstræk 
og videre planlægning af områderne omkring Assens Havn. Vi glæder os over, at 
åbningstrækket med Multiteket og sammenkædningen af havnen og bymidten nu snart 
fysisk kan påbegyndes. Vi finder det ligeledes positivt, at det kommende Kyst- og 
Lystfiskecenter placeres havnenært på DLG området i Assens by. Og så må vi fortsat 
efterlyse en planlægning af nye boligområder omkring havnen og på jordbassinerne samt 
nye attraktive parcelhuse grunde med udsigt til Lillebælt. Planer for nye boligområder er 
nødvendige for at tiltrække nye investorer og borger til byen, derfor må også glæde os 
over, at Plums gård og arealerne omkring Træladen har fundet nye private ejere, der vil 
investere i udviklingen af dette byrum.      
 
DNA-gruppen:  
DNA-gruppen, der bl.a. arbejder med synliggørelse af Assens bys historie og moderne 
DNA, havde planlagt et større digitalt billedprojekt i forbindelse med det årlige 
træskibsbesøg i Assens Havn i sommeren 2020. Covid 19 og et afslag på en 
fondsansøgning forhindrede desværre realiseringen af dette projekt, der nu er udskudt til 
2022. I 2021 vil vi arbejde med et par andre motiver om Assens bys historie i et samspil 
med Museum Vestfyn, og vi har netop påbegyndt planlægnings- og udviklingsarbejdet af 
dette års ferniseringer. 
 
DNA gruppe har tillige i et samarbejde med Jacob Gades Legat arbejdet med en 
permanent udstilling om komponisten Jacob Gades liv og musikkens historiske og 
oplevelsesrige verden. Dette arbejder har beklageligvis også været ramt af corona 
restriktionerne. Vi ser frem til at genoptage arbejdet, når fysiske møder igen bliver muligt.    
 
Investeringsgruppen – InVestFyn 
Investeringsgruppen har bl.a. været bindeled i et mageskifte af en af byens historiske og 
markante bebyggelser med Plums gård, Træladen og omkringliggende arealer, hvor nye 
ejere vil igangsætte en ny byrumsudvikling af disse markante ejendomme og arealer. Det 
er særdeles positivt, at der fortsat kan tiltrækkes lokale investorer til udvikling af vores by 
og boligmasse. 



 
 

 
Infrastrukturgruppen 
Infrastrukturgruppen var med de lokale mediers hjælp synlige med det centrale behov for 
udvikling af infrastrukturen til og fra Assens By i det tidlige forår 2020. Der kører dagligt ca. 
12.000 biler/køretøjer mellem Assens og Odense hver dag året rundet. Det er på 
kommunale veje, der ikke er særligt fremkommelige og hvor der ikke er investeret i 
vejforlægninger m.v. i de seneste 30-40 år samtidig med at trafikmængderne er øget 
ganske væsentligt.  
 
Assens Købstad har påvist store samfundsmæssige gevinster ved investeringer i nye 
vejanlæg (Vi får sikkert ikke en ny letbane til Assens) og nye vejanlæg vil samtidig kunne 
tilgodese det stigende ønske om mere sikre cykelruter og flere cykelstier.       
       
Investeringer i nye infrastrukturer er bydende nødvendigt, hvis Assens by skal udvikles – 
ikke mindst til glæde for erhvervslivet, borger og pendlere, men også til gavn for en 
forhåbentlig øget turismetilstrømning, der bl.a. skal besøge det nye Kyst- og 
Lystfiskecenter og det nye havneområde i Assens, når dette er etableret. 
 
I disse dage drøftes fremtidens store anlægsinvesteringer i infrastrukturer i Danmark. I 
denne forbindelse er der også et kæmpestort behov for at synliggøre landkommunernes 
og de mindre købstæders behov for nye infrastrukturanlæg, hvis man mener noget med 
udligningen af forskellene mellem land og by.    
 
Kommunikation og markedsføring 
På de indre linjer arbejder vi fortsat med at udvikle bedre værktøjer til en øget profilering af 
Assens by og de virksomheder og kulturinstitutioner, som er en del af vores byliv. Vi håber, 
at vi kan løfte mere at sløret herom på vores kommende generalforsamling. Indtil da, 
betjener vi os alene af direkte mails/nyhedsbreve, hjemmeside og facebook. 
   
Årsmøde: 
Vi håber og forventer, at vi kan afvikle et fysisk årsmøde for vores medlemmer inden 
sommerferie. Vi føler et behov for at mødes fysisk for at kunne udveksle behov og ideer til 
byens forsatte udvikling, og hvor Assens Købstad særligt bør have sit fokus. 
 
Med baggrund i den lavere aktivitet i 2020 på grund af Covid 19, og foreningens aktuelle 
økonomi, vil bestyrelsen indstille til årsmødet, at vi springer dette års kontingentbetalinger 
over. Vi fremsender derfor ingen kontingentopkrævning i dette forår og håber naturligvis at 
medlemmerne vil bakke os op i dette forslag. Til jeres orientering vedhæfter vi foreningens 
regnskab for 2019 og 2020.    
 
Når forsamlingsforbuds restriktionerne hæves eller lempes, vil vi vende tilbage med 
information om tid og sted for dette års årsmøde. 
   
 
Har du spørgsmål eller input til indholdet i denne nyhedsmail, er du velkommen til at 
kontakte formand Marc Roar Hintze på mailen mrh@afjv.dk eller ring til mobil 2372 1321. 
 
Henvendelser om medlemskab kan ske til kasserer Lone Østerhåb på telefon 2334 9349. 
 


