SÅ ER DER NYT FRA PROJEKTGRUPPEN
Det er ved at være et stykke tid siden i sidst har hørt nyt fra projektgruppen, men det er nu ikke fordi vi har
slappet af, men fordi vi har haft travlt med udtænkning af projekterne.
Og hvad har projektgruppen så egentlig gang i?
Sidste år fik vi en rigtig lang liste over ting som folk i området godt kunne tænke sig at vi arbejder med, denne liste
har vi så taget udgangspunkt i, og det blev til følgende projekter som vi fortsætter med.

For vindmøllepengene, altså de penge fra Grøn energi, laver vi følgende projekter:
❖ Ny legeplads på skolen
o Den gamle legeplads bliver revet ned, det der kan genbruges, bliver genbrugt og ellers bliver
resten kørt væk. Her må i meget gerne skrive jer bag ørene, at vi nok skal bruge en stak frivillige i
en weekend eller to, men det bliver der meldt ud om snarest.
o

Det betyder også, at den gamle legeplads snart bliver fjernet, så bare rolig, det er ikke tyveknægte
der er på spil, men bare en flok aktive og dedikerede borgere der gør en stor forskel.

o

Nu skal man jo passe på med at love noget, og dette er ikke et løfte, MEN, hvis alt går som det
skal, tilladelser kommer i hus til tiden, vejret ikke driller og alt det andet går op i en højere enhed,
så håber vi på, at den nye legeplads står færdig sidst i august, med indvielse hurtigt efter.

❖ Ny legeplads ved bålhytten i Langelund
o Den gamle legeplads i Langelund har længe trængt til en opgradering, og det får den nu. Området
vil blive udvidet lidt, og der bliver plads til en gynge, balancesti og en hængekøje.
o

Også her kan der blive brug for frivillig arbejdskraft, så vi glæder os meget til at se alle de aktive
borgere vi har herude.

o

Legepladsen forventes færdig sidst i august, men ligesom med legepladsen på skolen, så er dette
ikke et løfte.

❖ Atletikbane ved skolen
o Et stort ønske fra skolens side var, at de kunne tilbyde børnene atletikundervisning i idræt, og
dette ønske bliver nu opfyldt.
o

Der bliver etableret en 60 m. løbebane med ”sandkasse” til højde og længdespring, for enden af
atletikbanen. Selv om atletikbanen er skolens ønske, så er vi ret sikre på, at den også nok skal
blive brugt til indbyrdes kappestrid ved arrangementer, private som foreningsmæssigt.

o

Ligesom med legepladsen, satser vi på, at den bliver færdig sidst i august.
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❖ BMX-bane
o På området ved den gamle bålplads, bag ved Grønvangen, vil der blive lavet en BMX-bane.
o

Her vil der blive kørt rigtig meget jord til, og banen vil blive udformet, så der er udfordringer på en
cykel, for de fleste.

❖ Teltplads og muldtoilet
o Området mellem multibanen og fodboldbanen bliver planeret ud, og der anlægges græsplæne,
således at der kan slås telt op. Det gør, at der er flere der har mulighed for at overnatte, og skal
ses som et supplement til shelters og bålhytten.
o

Da vi ikke altid kan vide hvornår der er folk ved shelters og bålhytte, kan vi heller ikke sørger for,
at der altid er låst op til toiletterne. Så for at undgå griseri i området, vil der blive sat et muldtoilet
op.

Der var også andre projekter som desværre ikke kunne være i puljen fra vindmøllerne, men på opfordring fra
kommunen blev der sidste år lavet et par hurtige projektbeskrivelser, budgetter og projektansøgninger, og de blev
så godkendt ultimo november. Klausulen for projekterne var, at vi kunne nå at indkøbe og være færdige med dem
inden 1. januar. Projektgruppen er en optimistisk gruppe, så vi tog udfordringen op og sagde, selvfølgelig kan vi
det.

For ansøgninger fra kommunen valgte vi at lave følgende projekter:
❖ Elkjær bio
o JA en direkte biograf er det ikke, men muligheden for storskærmsarrangementer den er der.
o

Biografen, som vi så fint kalder den, er i aulaen på skolen, her fik vi lavet mørklægningsgardiner,
og indkøbt projektor, lærred, højtalere, sækkestole, sækkesofaer, baconchipsmaskine og en masse
mere, så der er 100 % garanti for at man kan skabe en hyggelig og festlig dag/aften.

o

Biografen blev indviet i februar, her var der indbudt til MGP-indvielse.

o

Så har man en ide til filmfremvisning eller et arrangement der kræver storskærm, så kontakt
hallen.

o

DOG så skal man huske på, at man skal have tilladelse fra rette instans, til at vise
film/udsendelser.
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❖ Naturformidlings og vidensbro
o

Projektet var (er) godkendt af kommunen, og pengene var (er) blevet tildelt, og vi var godt på vej
til at gå i gang, faktisk så langt, at selve platformen er lavet. MEN så kom der lige en miljøafdeling
ind over, og det har så bremset projektet, for der skulle fire forskellige tilladelser til, før vi må
opføre naturformidlingsbroen.

o

Tegningerne er blevet ændret, og beskrivelsen måtte også ændres.

o

Projektgruppen havde ellers flere gange spurgt om der var nogle tilladelser der skulle ind over,
men havde fået et svar om, at vi bare kunne gå i gang.

o

Kommunen har efterfølgende undskyldt, at de prøvede at presse projektet igennem, uden at
undersøge først om der var nogle miljømæssige hensyn at tage.

o

Naturformidlingsbroen arbejder vi stadig på, og kommunen har stadig lovet os pengene hertil.

Ud over de projekter der koster penge, arbejder vi også med følgende:
❖ Trafikfarlig skolevej/cykelsti
o Vi forsøger at få erklæret hele Diagonalvejen til trafikfarlig skolevej, men det tager sin tid at
overbevise de rette instanser om dette. Men vi giver ikke op.
o

En anden evt. Løsning kunne være at få etableret en cykelsti langs Diagonalvejen.

❖ Byggegrunde
o Der arbejdes med en plan om, at byggegrundene på Grønvangen, til dels bliver slået sammen til
større byggegrunde, dels at nogle af naboerne til byggegrundene kan købe en halv byggegrund.
o

Det er heller ikke helt uproblematisk, men igen, vi giver ikke op.

Det var lidt om hvad vi har gået og arbejdet med, og hvad der vil komme til at ske i den nærmeste fremtid.
Venlig hilsen
Projektgruppen.
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