Projekt “Borgerne bestemmer”.

Stillinge Aktivitetspark
Grundejerforeningen Stoukærgaard og Hejninge - Stillinge Lokalråd et
spændende samarbejde om etablering af et aktivitetsområde, på

grundejerforeningens fællesareal midt i Kirke Stillinge på Solvænget.
Det er et stort dejligt og centralt beliggende fællesareal hvor ideen er at skabe
et rekreativt rum til socialt samvær med fællesaktiviteter for borgere i alle aldre.
Her skal være plads til fysisk udfoldelse, leg og spil, hyggestunder og
fællesskabsfølelse. Grundejerforeningen stiller arealet til rådighed og håber at
alle således vil være fælles om at varetage områdets tarv.
Første etableringsaktivitet var tilplantning af frugthaven hvor en stor skare af
energiske beboere mødte op lørdag den 15.november 2014. Lørdag den 11.april
2015 mødtes nogle frivillige som investerede en hel lørdag for projektet. Der
blev gravet ud til fliseareal, bålplads og petanquebane. Slagelse Kommune har
gennem den lokale landdistriktsfond sponsoreret et beløb til indkøb af stabil,
grus, fliser m.v. og et lokalt entreprenørfirma sponsorerede gravemaskiner,
lastvogn m.v.
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Firmaet BOS
leverede og
opsatte
Bålhytte,
Agillitybane og
bordtennisbord.
Borgerne bestemmerß

Den 8. og 9. august 2015 blev der igen investeret kræfter i at virkeliggøre
projektet da der disse dage blev lagt fliser med videre. Det er også et lokalt
entreprenør firma der sponsorerede styring af projektet samt stillede maskiner
til rådighed – der er mange lokale sponsorer.
Der bliver i det hele taget lagt mange frivillige kræfter fra de lokale borgere i
realiseringen af projektet, som ved Slagelse Kommunes projekt ”Borgerne
bestemmer”, fik mulighed for virkelig at få sat skub i denne afgørende fase af
projektet da der den 11.juni 2015 var indbudt til borgermøde i Kirke Stillinge.
Det var her vi skulle stemme om 100.000 kr. fra Slagelse Kommune der er
udloddet i projekt “Borgerne bestemmer” og vi var så heldige at Stillinge
Aktivitetspark blev suveræn vinder således at der i løbet af august måned blev
indkøbt og opsat Agilitybane, bordtennisbord og bålhytte.
En lokal borger har gravet ud til Agilitybanen og til en fremtidig legeplads hvor
maskinerne var sponsoreret af lokal entreprenør.
Der har været en fantastisk stor opbakning som flere lokale borgere og lokale
firmaer har vist os, projektet er på basis af disse, samt ihærdige lokale ildsjæle,
kommet rigtig godt og hurtigt fra start. Der er brugt mange frivillige
arbejdstimer, weekender og aftener som har været afgørende for at det har
været muligt at nå så langt. Vi ser frem til at vi allerede i dette efterår har skabt
nogle brugbare aktivitetsområder på arealet, men projektgruppen har stadig
mange ideer der forhåbentlig ved fælles hjælp og lokal opbakning, kan realiseres
til næste år.
Vi håber vore politikere og de embedsfolk der har været med omkring projekt
“Borgerne bestemmer” vil besøge vores nye spændende aktivitetsrum i Kirke
Stillinge.
På projektgruppens vegne
Ib Jensen
Hvedevænget 30, Kirke Stillinge
www.2sogne.dk
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