
 

 

 

 

HERRESTED ER OGSÅ EN DEL AF NYBORG KOMMUNE 

 

Jeg deltog i vælgermødet i Nyborghallerne hvor en renovering/ny hal i Herrested blev bragt op som emne. 

De fremmødte personer fra Herrested fremlagde de problemer der er med en hal der ikke er stor nok til 

aktiviteter såsom håndbold og indendørsfodbold, det gør at beboerne skal finde andre klubber at dyrke 

deres sport i. Badminton har været en stor sport i Herrested, og man var på et tidspunkt i Danmarksserien, 

desværre er de dygtige spillere flyttet til andre klubber da det er svært at få baner nok i den nuværende 

hal.  

Herrested er den by i kommunen som ligger tættest på Odense, der vil forhåbentligt blive en positiv 

udvikling når ansatte fra det nye supersygehus samt facebook skal finde  et godt sted at bo! Hvem vil ikke 

gerne bo i en dejlig kommune som Nyborg? Problemet er bare, at skolen blev lukket for nogle år siden, og 

Daglibrugsen kæmper desperat for at overleve. Undlader kommunen at investere i ordentlige forhold for 

sportsaktiviteter i Herrested, ja så kan man ligeså godt lukke og slukke! 

Der foregår så mange positive ting i yderkanterne af kommunen, som er bygget op omkring de lokale 

foreninger : sociale sammenkomster, motion, dilletant, ture, bankospil osv, det er disse ingredienser der 

binder de mindre bysamfund sammen, og kort sagt giver et fantastisk sammenhold. Det kan ikke gøres op i 

penge, og kommunen bør skabe de nødvendige rammer. 

Det beløb der mangler blev nævnt på vælgermødet, ca 2 millioner KR.  

Vi bruger masser af penge i kommunen på andre ting, så har kommunen råd til at lade være med at 

investere dette beløb? 

De Konservative vil efter valget arbejde for, at Herrested får deres nye hal. 
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