NYHEDSBREV FRA PROJEKTGRUPPEN

10. december 2017

Så er projektgruppen ved at være klar med det seneste nye, og der er rigtig meget at fortælle for det har
været nogle travle måneder for gruppen.
For at tage det fra begyndelsen, så havde vi spurgt folk i vores område, hvad det var de kunne tænke sig at
vi arbejdede med.
Et af forslagene var, at bygge en børnehave for pengene. Et rigtig godt forslag, og hvor ville det være
fantastisk hvis vi kunne få en børnehave i forbindelse med skolen, men vores tidsplan var meget kort, vi
havde deadline d. 17/11 2017, så det ville slet ikke være muligt at fremlægge et ordentligt gennemarbejdet
forslag til en børnehave. Derudover ville vindmøllepuljen ikke kunne række til byggeriet. At vi ikke har taget
forslaget med i denne pulje, betyder ikke, at vi ikke forsøger at få en børnehave alligevel, en gang i
fremtiden, ideen er nu plantet hos Borgmester Jens Ejner Christensen, at hvis de en dag tænkte på en ny
børnehave her til området, så er vi 100 % klar, vi har pladsen og faciliteterne.
Et andet forslag der også kom ind var, at bruge pengene til at købe Hovedgaden 2, den knap så skønne
ejendom. Endnu engang kan vi sige, at hvor ville det være skønt hvis vi kom af med den, det største
problem er dog, at ejerne ikke ønsker at sælge, medmindre man vil give overpris for den, så vidt vi er
orienteret, så forlanger de ca. 1.300.000,00 for den som den står nu, så puljen var slet ikke stor nok til at
købe ejendommen. Vi ved at Vejle kommune hvert år spørger lokalrådet om man har nogle faldefærdige
ejendomme som de udlodder midler til at rive ned, og hovedgaden 2, samt en ejendom i Langelund, har
været på listen igennem en årrække, men kommunen har ikke kunnet komme i kontakt med ejeren. Vi i
projektgruppen besluttede at det stadig er en opgave for lokalrådet, ikke projektgruppen.
Vi vil dog godt opfordre folk til, at lave en arbejdsgruppe, der på lokalrådets vegne, kan arbejde for at få
ejerne i dialog og finde en løsning den vej. De folk der sidder i lokalrådet, har i forvejen en masse frivilligt
arbejde at se til, hvorfor det kan være svært at lægge meget arbejde i et enkelt projekt, derfor hvis man har
noget man brænder for, kan man altid oprette en arbejdsgruppe under lokalrådet, f.eks. ligesom, Aktiv
dage udvalget, Stitrampegruppen, og vi i projektgruppen er. Jo flere der er med til at løfte de forskellige
opgaver, jo bredere kan vi spænde.

Det var lidt om hvad vi ikke havde valgt at arbejde med her og nu, men som der stadig vil blive holdt et
vågent øje med.

Inden vores første møde havde vi kontaktet Eivind Kallesøe, afdelingsleder på Elkjærskolen, vi havde bedt
ham og lærerne om, at lave brainstorm sammen med børnene, og på den måde, at høre hvad det var de
kunne tænke sig, hvad de mente der manglede, og det kom der en lang og fantasifuld liste ud af, der blev
bl.a. nævnt: Bilka, Biograf, Butikker, Maskot, Forhindringsbane, Klatrevæg, Atletikfaciliteter o.m.a.
På vores første møde i projektgruppen havde vi denne liste, og derudover lavede vi selv en brainstorm over
projekter vi kunne tænke os at arbejde videre med. Herefter sammenholdt vi de to lister, og fandt ud af
hvor man kunne kombinere ønskerne.
Vi kan så fortælle, at det ikke er fantasi, ideer og projekter vi mangler, og vi har måtte lave en ret stor
udvælgelse, og sætte nogle af projekterne på standby, til senere udførelse.
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Det her var listen vi startede ud med:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Swimmingpool eller en lille svømmehal
Længdespringsgrav
Nye mål på fodboldbanen - dem de har, har ingen net
Skaterpark og BMX
En studietur til udlandet
En legeplads i Stilbjerg
Ny legeplads på skolen:
Kælkebakke med ruller
Karrusel
Tarzanbane/forhindringsbane på skolen
Trampoliner
En biograf i byen:
Butikker i byen; slikbutik, bager, Bilka....
Klappe geder på skolen
En park i Grønbjerg/Langelund
Minigolf
Bowling
Frugttræer
Sansehave
En hund på skolen som på plejehjemmene
Kontorstole til eleverne
Pomfrit/springgrav i hallen + fiberbane nedgravet
Maskot for Elkjær
Større lokaler til billedkunst og madkundskab
Overbygningsskole
Vores egen bus og chauffør her på skolen
Naturformidlings og videns bro
Amfiscene
Legeredskaber i Langelund
Teltplads
Cykel og knallertværksted
Muldtoilet

•
•
•
•
•
•

Vejskilte til områdets faciliteter
Varmepumpe ”Grøn energi” til hallen
Udvidelse af hallens køkken
Tilkøb af professionel markedsføring
Tilbyde Karlskov at rive det gamle forsamlingshus ned = Tjeneste til gode.
Byggegrunde – Grønvangen = Større grunde

Side 2 af 4

NYHEDSBREV FRA PROJEKTGRUPPEN

10. december 2017

Denne liste skulle vi korte ned, til nogle enkelte projekter. Første prioritering skete på vores første møde,
og dagen efter havde vi møde med to folk fra kommunen, som yderligere kunne fortælle at der var nogle af
projekterne der lå uden for målgruppen for pengene fra vindmøllerne. Mødet gjorde dog også, at vi fik
oplyst, at kommunen havde nogle projektmidler for 2017 der ikke var blevet delt ud endnu, og de kunne
søges inden 25/9, og hvis vi kunne nå at lave budget og projektbeskrivelse så ville vi sikkert allerede i år, få
mulighed for, at lave et projekt eller to.
De to projekter vi valgte at satse på var ”Naturformidlings- og videns broen” der skal være placeret ved åen
syd for byen, der hvor man kører over åen på Elkjærvej.
Det andet projekt vi bestemte os for, var ”biografen.” Biografen bliver etableret i aulaen mellem skolen og
hallen, her vil der blive lavet mørklægning, købt projektor, skærm, lydanlæg osv. Så det bliver muligt at
omdanne aulaen til en biograf. Hvor ofte der skal vises film, hvilke film og hvad priserne bliver, ligger ikke
helt fast endnu, men det bliver muligt at lave filmaften i forskellige afskygninger.
Disse to projekter fik vi svar på d. 1. december, og vi har fået bevilliget pengene, så nu sætter
projektgruppen turbo på selve udførelsen, hvilket vil sige, at der vil være aktivitet ved åen og i aulaen i den
kommende tid.

Efter mødet med kommunen skulle der lægges budgetter, og her fandt vi ud af, at vi måtte korte listen med
projekter yderligere ned, så vores liste til sidst blev til disse projekter:
•

Ny legeplads ved skolen/hallen
o Den gamle legeplads overholder ikke de gængse regler for offentlige legepladser, og den
har nu en del år på bagen.
o Den lille legeplads hvor vi plejer at have ”sandkasseguld” til ”aktiv dagene”, vil vha. en
sansebane/balancebane blive forbundet med den store legeplads v. bålhytten.

•

BMX bane v. Grønvangen
o På den gamle bålplads i Grønbjerg bliver der etableret en bmx-bane, som kan udfordre
cyklisterne.

•

Teltplads v. shelters
o For enden af multibanen bliver et område planet af og lagt ud i græs, så der her bliver
mulighed for, at slå et telt op.

•

Muldtoilet v. shelters
o I forbindelse med shelters imellem træer og buske vil der blive etableret et muldtoilet.

•

Atletikbane med længdespringsgrav v. skolen
o Skolen har haft et meget stort ønske om nogle atletikfaciliteter, så som løbebane,
længdespring og højdespring, den vil blive etableret i området med bålhytten og
multibanen.
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•

Legeplads v. bålhytten i Langelund
o Legepladsen i Langelund har længe trængt til nyt og til en opdatering, her vil de gamle
”pinde” blive udskiftet med bl.a. en sansegynge og balanceredskaber samt en hængekøje.

•

Legerum i aulaen til de mindste.
o I aulaen er der et computerrum som ikke anvendes mere, derfor vil dette rum blive
omdannet til et legerum for de mindste, her vil blive et ”bold-bad” blødt gulv og forskellige
legesager.

Nu er projektbeskrivelserne og budgetterne sendt ind, der er indsendt projekter for i alt kr. 1.250.000,00.
Nu er der ikke så meget mere vi kan gøre end at vente på svar, det får vi i løbet af foråret.

Ud over de nævnte projekter har vi også afleveret beskrivelser og opfordringer hos kommunen vedrørende
følgende:
•

Byggegrunde på Grønvangen
o Der er pt. Seks byggegrunde, som vi ønsker at slå sammen, med allerede eksisterende
husstande, samt at gøre nogle af byggegrundene større, så vi ender ud med at have to
byggegrunde på ca. 1500 m2 hver.

•

Forslag til cykelstier
o På Diagonalvejen, både fra Filskov og Fra Give-siden
o Bredsten landevej
o Mellem Grønbjerg og Langelund.

•

Trafikfarlige skoleveje
o Vi har udarbejdet et forslag til, at klassificere hele Diagonalvejen samt Bredsten landevej
som trafikfarlige.
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